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Formáli. 

Í þeim búningi, sem kver þetta kennir nú fram í, 

er það þannig til orðið, að jeg fjekk prentunarrjett þess 

hjá höfundi þess og útgefanda sjera S. B. Sívertsen. 

Síðan fjekk jeg hr. stúdent Jón Árnason til þess að 

breyta því, auka það og laga eptir því, sem nú þætti 

vel til fallið, og er hann því að mestu leyti höfundur 

kversins, á því sniði, sem það hefur nú. Bækur þær, 

sem stuðst hefur verið við, við aukning og lögun kvers 

þessa, eru þessar hinar helstu: Haldur R. Griner: 

Haandbog for Handlende og Söfarende. Kóh. 1850. — 

Mag. G. Fr. Ursin: Regnebog. Kbh. 1847. — D. E. 

Rugaard: Regnetabeller samt Nemheder, især ved Hoved- 

Regning. Kbh. 1844. 

Vegna ýmsra anna gat hr. stúdent Jón Árnason 

eigi lokið kverinu af að öllu leyti; þannig hefur hr. 

yfirkennari, riddari B. Gunnlaugsson yfirfarið og aukið 

Rímitöfluna í 28. gr., hr. lögfræðingur Jón Guðmunds- 

son samið Vaætatöflurnar I. —1I. í 21.gr., og athuga- 

semdirnar við þær, hr. kand. M. Grímsson reiknað út 

töflurnar 1. —TV. í 22. gr., og lesið prófarkirnar allar 

nema af 1. örkinni. 

Um leið og jeg þannig hef gjört þá grein fyrir 

kverinu, sem mjer þótti hæfa, bið jeg alla þá, sem 

Það vilja nota, að leiðrjetta hjá sjer prentvillur þær, 

sem fundist hafa í því. 

Reykjavík 7. d. desemberm. 1854. 

Útgefarinn. 
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Helztu prentvillur: 

„2. bls. 5. 1 a. 0: hurðruð, les: hundruð — 2. bls. 16. 1. 

a. 0: hundrað, les: hundruð — 4. bls. 4. 1. a. n.: — 5678, 

les: — 5676 — 6. bls. 14. l. a. n.: stafir, les: stafir — 12. bis. 

8. 1. a. oc puntar, les: punktar — 16. bls. 3. 1. a. n.: jarðabóka- 

sjóðinn, les: jarðabókarsjóðinn — 17. bls. 12. 1. a. n.: 3 mörk, 

les: 2 mörk — 27. bls. 17. l. a. o.: belgiskt, les: belgiskur — 38. 

bls. 8. 1. a. n. ef, les: af — 56. bls. 12. 1. a. o: 2 kútar, les: 4 

kútar — 66. bls. vantar í 7. dæmið samleggjandann: 115/; — 70. 

bls. 1. 1. a. n.: 20 tunnur, les: 10 tunnur — Ti. bls. 4. Í. a. o.: 

435/,, pd., les: 497, pd. — TI. bls. í 4. dæmi: 137, les: 135 — 

Tibla: 9.) a. ni 87. sk, les: 8). sk. — 71. bls. Í 12. dæmií 

17, pela, les: 174, pela —— 77. bls, í 16. dæmi ?%s, les: 1, — 

87. bls, á skiptitíund af 9 hundr, að vera 5%; fisk. og af 14 hundr. 8? 

fisk. — 92. bls. 12 1. a. n.: lángan, les: langan— og sömu bls. 11. 

1 a. n.: vöxt-, les: vöxtum. 
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1. Kapituli. 

Um tölulestur og 4 tegundir eins konar talna. 

ls 

Tölulestur. 

Hið fyrsta, sem útheimtist til reikningslistarinnar, er 

að þekkja tölurnar, og að geta lesið úr þeim. Nú eru 

almennt viðhafðar sífrutölur, og hafa þær að eins tíu 

myndir ólíkar og þessa þýðingu: 

1 þýðir einn, eða eina einingu; 

2 þýðir tveir, eða tvær einingar; 

3 þýðir þrér, eða þrjár einingar; 

4 þýðir fjórir eða fjórar einingar; 

5 þýðir fimm, eða fimm einingar; 

6 þýðir seæ, eða sex einingar; 

7 þýðir sjö, eða sjö einingar; 

8 þýðir átta eða átta einingar; 

9 þýðir níu, eða níu einingar. 

0 (óið) þýðir ekki neitt, ef það stendur eitt sjer, eða 

í upphafi, en standi einhver þeirra tölustafa, sem nú voru 

nefndir, á undan því, þá fær hann merkingu eptir sæti sínu; 

því að í fyrsta sæti, næst hægri hendi, merkir hann eins 

margar einingar, og hann ávísar; í öðru sæti frá hægri 

hendi táknar hann eins opt 10, eða eins marga tugi, og 

í honum felast einingar; í þriðja sæti eins opt hundrað; 

í fjórða sæti eins opt þúsund; í fimmta sæti eins opt 

tíu þúsundir; í sjötta sæti eins opt hundrað þúsundir; 

og Í sjöunda sæti eins opt þúsundir þúsunda, sem einnig 

1 
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kallast milíón?. Óin eru til uppfyllingar, til að sýna auðu 

sætin, t. a. m.: 40 (fjörutíu) þýðir 4 tugi og enga ein- 

ingu; væri ekki 0 sett aptan við 4, þá sæist ekki, að 

4 sitja í öðru sæti. Eptir þessu verða þá 596 fimm 

hundruð, níutíu og sex; 7,280 sjö þúsundir, tvö hurdruð 

og áttatíu; 35,685 þrjátíu og fimm þúsundir, sex 

hundruð, áttatíu og fimm; 878.505 átta hundruð, sjö- 

tíu og átta þúsundir, fimm hundruð og fimm; 4,508,708 

fjórar milíónir, fimm hundruð og átta þúsundir, sjö 

hundruð „og átta.  Vant er að skipta tölustöfunum í 

flokka með kommum, eins og hjer var gjört, og er það 

til ljettis, ef tölurunan er löng, og er þeim þá skipt 

þannig sundur frá hægri hendi til vinstri handar, að þrír 

tölustafir verði í hverjum flokki; verður þá síðasti flokk- 

urinn vinstra megin eins, tví-, eða þrístafaður. Þá er 

hver þrístafaður flokkur írununni allri lesinn hundrað, 

tugir og einingar; í öðrum flokki frá hægri hendi eru 

þessar einingar reyndar þúsundir, í þriðja flokki milíón- 

ir, í fjórða flokki þúsundir milíóna, í fimmta flokki 

þúsundir af þúsundum milíóna eða bilíónir, í sjötta 

flokki þúsundir bilíóna, o. s. fry. 

Það er einnig til ljettis í tölulestri, ef punktar eru 

settir ofanvert við töluna, og er hinn fyrsti punktur sett- 

ur fyrir ofan 7. staf frá hægri hendi, eða einingastaf 3. 

flokks, tveir punktar yfir einingastaf fimmta flokks, þrír 

yfir“ einingastaf sjöunda flokks, o. s. fry; er svo lesin 

milíóh við 1 punkt, bilíón við 2 punkta, trilfón við 3 og 

þar fram eptir. T. a. m.: 12,856,876 eru tólf milíónir, 

1) Sbr. minnisvísuna fornu: Sig mest merkir hinn fyrsti, mann 

tíu kvað annar, hundrað þýðir hinn þriðji, þúsund fjórði, vel grunda, 

tíu þúsund tel fimmta, tel hundrað þúsund sjötta, sjöunda mjer klerk- 

ar kenndu að kalla þúsund þúsunda. 
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átta hundruð, fimmtíu og ser þúsundir, átta hundruð, 

sjötíu og set. 900,856,012 eru níu hundruð  mílí- 

óna, átta hundruð, fimmtíu, og ser þúsundir og tólf. 

7,217,000,000 eru 7 þúsundir, 2 hundruð og 17 milí- 

ónir. 1,174,111,001,0L1 er ein bilíón, eitt hundrað, sjötíu 

og fjórar þúsundir, eitt hundrað .og ellefu milíónir, ein 

þúsund og ellefu. 346, 932, 067, 34ð, 693, 212,905 eru 346 

trilíónir, 932 þúsundir, 67 bilíónir, 345 þúsundir, 693 

milíómir, 212 þúsundir, 9 hundruð og 5. 

a 

Samlagning. 

Að leggja saman er að finna þá tölu, sem er eins 

stór og tvær eða Íleiri aðrar tölur. Talan, sem fram kem- 

ur, þegar saman er lagt, heitir summa (safn), en tölurnar, 

sem saman eru lagðar, heita samleggjendur.  Samlagn- 

ingarmerkið er þ, og þýðir og, þegar það stendur á milli 

talna, sem saman á að leggja, t.a. m.: 2 4 eru 6; það 

er sama sem 2 og 4 eru 6. - Jafnaðarmerkið er =, og 

þýðir: sama sem; t. a.m.: 612 = 18, þ. e. 6 12 er 

sama sem 18. 

Þegar leggja skal saman, er aðgætandi, að hver tala, 

sem saman á að leggja, skrifist út af fyrir sig í línu, hver 

niður undan annari, þannig að stafur standi rjett undir 

staf, eining undir einingu, tugur undir tug, 0. s. frv., hversu 

margir stafir sem í tölunum kunna að vera, eða með 

öðrum orðum, að allar töluraðirnar gangi jafnlangt aptur 

til hægri handar. Að því búnuskal draga þverstryk undir 

tölurnar; síðan er farið að leggja saman og byrjað fyrst á 

einingaröðinni. Verði þá úr þeim meira en 9 einingar, 

svo að skrifa þurfi tvo tölustafi, kemur einn eða fleiri tug- 
1 
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ir, sem geyfndir eru, til að bæta við tugaröðina; en ein- 

ingarnar skrifast undir einingaröð samleggjenda fyrir neð- 

an þverstrykið. Þá er farið að leggja tugina saman, og 

verði þeir ásamt hinum geymdu tugum frá einingaröðinni, 

fleiri en 9, svo rita þurfi tvo stafi, þá skrifast sá að eins 

undir tugarðð samleggjenda, sem hægra megin ætti að 

standa, ef báðir væru ritaðir, en hinn geymist og leggst 

við hundraðarððina. Með sama hætti eru hinar tölurað- 

irnar lagðar saman, hundruð saman og þúsundir saman. 

Síðast er sá tölustafur skrifaður fremst til vinstri handar, 

sem áður var vant að geyma og bæta við næstu töluröð. 

Dæmi: 

1. 1234 Hjer ersagt: ${-1—=4,4 6—10,- 4=<14; eru 

566 þá 4 (einingarnar) af 14 skrifaðir fyrir neðan þver- 

91 strykið, niður undan einingaröðinni, en 1 geymdur, 

sem er 1 tugur, til að bæta honum við tugaröðina. 

3 þessi 1, sem geymdur var, og 2 eru 346, 

1824. 312; eru þá tveir skrifaðir undir strykið, því að 

það eru tugir, en 1 geymdur, sem er 1 hundrað; 

1 geymdur 5 ==6,- 2 8, það eru 8 hundruð; 

nú er enginn geymdur, svo að ekkert bætist við 1 

þúsund, og færist hún því niður fyrir strykið, eins 

og hún er. 

1934 þ 193 50 þ 362 5671. == 7440., 

564 - 731 234 # 1230 8252. == G6OLI. 

170392 3546 - 39207 - 999837 - 1398 

-- 3654302. = 4868682. 

5. 109 4 257 4 879 4 128 577 4 948 

219 - 107 - 548 8294 309 - 738 - 28. 

= 5678. 

6. 69 4 576 -- 990 - 10000 3876 - 515 

- 23467 - 92907 3769  540327 

37683. == 7T14109. 

I 

arð 



E) 

Áthugas. það er vissara, þegar tölurnar eru margar, sem saman 

skal leggja, og þegar búið er að telja hverja töluröð saman 

upp eptir, að telja hana aptur saman ofan eptir, eða 

þá að skipta dæminu sundur í fleiri hluti, og leggja fyrst 

hvern hlut þess saman sjer í lagi, og síðan allar hinar 

einstöku summur á eptir, til að fá aðalsummuna. 

Bs 

Frádragning. 

Að draga frá er að finna mismun tveggja talna, sem 

manni eru fengnar. Þriðja talan, sem leitað er að, heitir 

mismunur, en hinar tölurnar heita minnkandi önnur, 

það er sú talan, sem minnka á, og er hún skrifuð fyrir 

ofan hina, er frádragandi er nefnd. Þessar tölur eru 

skrifaðar hver undir aðra, þannig að einingar, tugir o. s. 

frv. í báðum standist á. Síðan er byrjað að draga frá- 

dragandann frá minnkanda, og er byrjað á einingastöfun- 

um. Ef báðir tölustafirnir eru jafnir, verður mismun- 

ur þeirra enginn, og er þá skrifað 0; sje stafurinn í 

minnkanda stærri en samsvarandi stafur í frádraganda, 

er auðvelt að finna mismuninn, og er hann skrifaður fyrir 

neðan þverstrykið, sem dregið er undir báðar tölurnar. 

En opt ber það við, að stafur í frádraganda er stærri, en 

samsvarandi stafur í minnkanda, og verður þá að taka 1 

til láns hjá næsta staf á undan, eða vinstra megin í minnk- 

anda, og er það athugandi, að hinn 1, sem tekinn er til 

láns, á ávallt að skoða sem tug, en ekki einingu, og svo 

hitt, að þegar síðan skal draga frá þeim staf, sem áður 

er af tekið, þá er hann minni um 1, og því setja menn 

lítið skástryk ofan til við þann staf, sem af var lánað, 

til minnis. Sje O stafur sá, sem einhver gildandi stafur á 

að dragast frá, er eins tekinn 1 til láns frá næsta staf á 

undan, úr þessum eina, sem lánaður var, og óinu verða 
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10, hvert sem það eru einingar, tugir eða hundruð. Nú 

þarf að lána, en O er næsti stafur á undan í minnkanda, 

og verður ekki hjá því lánað, skal þá lána 1 hjá næsta 

staf á undan 0, en við það verður óið, eða óin, sem í milli 

eru, að 9. Ef fleiri tölustafir eru í minnkanda, en samsvari 

í frádraganda, svo að minnkandi náilengra fram, eru þeir 

fluttir ofan fyrir strykið. Frádragning má prófa, með 

því að leggja saman fráðraganda og mismun, og kemur 

þá út minnkandi óbreyttur, ef að öllu er rjett farið. Frá- 

dragningarmerkið er ——, og þýðir að frádregnum, t. a. 

m: 14 7 = 7; þ. e. þegar þetta merki stendur í 

millum talna, merkir það, að töluna, sem fyrir aptan það 

stendur, eigi að draga frá hinni, sem á undan því er. 

in J01497 Hjer er svo til orða tekið; 9 frá 17 (því 1 tugur 

15199 er lánaður af 9) eru eptir 8, sem skrifast undir 9; 

9 frá 18 (því 1 var áður lánaður hjá 9 í minnk- 

286298.. anda, til að bæta við 7) eru eptir 9, sem færast 

niður; 1 frá 3 (því áður var búið að lána 1 hjá 

4) eru eptir 2; 5 frá 11 (því að þar eru teknir 

tveir stafir saman 3 og 0 og lánaður 1 af) eru 

eptir 6; 1 frá 9 (0, sem maður ímyndar sjer, að 

sja orðið að 9) eru eptir 8; loksins færast 2 niður 

í (af því að 1 var lánaður hjá 3). 

8. 9200008.2- 3572953 == 5627055. 

9. 790245937 —- 469381479 == 320864458. 

10. 33479 3103 - 13683 795 348 = 15550. 

11.  185438 —- 90872 =- 5o6431 = 9104 — 2861 

— 324 == 25846. 

12. 84930643 —- 19 528 - 1496 — 18071 — 

304612 - 1484375 —- 53046134. == 30075413. 

Athugas. þegar marga frádraganda skal draga frá einum minnkanda 

(eins. og í dæmunum 10, Í1 og 12), þá má annaðhvort 

draga hinn fyrsta frádragandann frá minnkanda, og svo 
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hinn næsta frádraganda frá mismuninum, 0. s. frv.; eða 

þá leggja alla frádragandana saman, og draga síðan 

summu þeirra frá minnkanda; því að allt kémur í sama 

stað niður, ef rjett er að farið. 

4. gr. 

Margföldun. 

Að margfalda er að finna, hversu stór einhver tala 

verður, þegar búið er að leggja hana svo opt saman við 

sjálfa sig, sem önnur tala (margfaldarinn) bendir á. Ímarg- 

földun eru manni fengnar 2 tölur, eins og í frádragningu, 

þær tölur heita gjörendur; sú talan, sem margfölduð er, 

heitir margfaldandi, en. hin, sem margfaldað er með, 

heitir margfaldari, og er hann ritaður undir margfald- 

anda, þegar margfaldað er. Margföldun er eigi annað, 

en opt ítrekuð samlagning sömu tölu við sjálfa: sig, því 

að það kemur fyrir sama, hvort. sagt er 5 sinnum:5 eru 

25, eða 5 eru skrifaðir 5 sinnum eptir samlagningarregl- 

um, og svo lagðir. saman.. Tala sú, sem út kemur í marg- 

földuninni, heitir pródúkt (úrurð).  Margföldunarmerkið 

er annaðhvort >< eða punktur (.). Þegar. annaðhvort þess- 

ara merkja er sett í millum talna þeirra, er-- margfalda 

skal saman, þýða þau „sinnum“ eða „margfaldað með“. 

Margföldunartöflurnar þurfa menn. að læra og kunna, eink- 

um hina minni, og því eru þær hjer settar. 



8 

Litla taflan. 

2 sinnum 2 eru 4 5 sinnum ár er 29 

2 —— 3 — 6 5 —— 6 — 30 

2 —— 4 — 8 5 —— 1 — 35 

2 —— 5 — 10 5 —- 8 — 40 

2 —— 6 — 12 5 —— 9 — 45 

2 —— 7 — 14 ð. —— 10 — 50 
kg E Ss 
2 FRIÐ GQ 6 sinnum 6 eru 36 

Bi: nn gi 10 sat (90ig siði. str 4 Að 
6 —— 8 — 48 

3 — sinnum 3 eru „9 6 —— 9 — 54 

gosims a 2 190) gi ole 10525560 
Eið 
3 LR Gl “sinnum 7 eru. ÁÐ 

GE T = 9 
Ef a Vs ADI 
3 a Qui 7 EL 10 — 70 

8 li 100 ti 301 gögn 7 Bleu“ 64 

MI fr Aa 1 A 
4 snar 00 8 ——- 10 — 80 

Bi rað th. Bli grignnginii 9 eru 281 

Slafaoreirrirl vs — ðD a gös 0 On d:99 
4 —— 8 — 32 

4. A 9 — 36 10 AR 2 Ti 

4 —-— „10 — „40 ? A 

Soon 

sinum 12 eru 24 2 sinnum 13 eru 26 

—— 12 — 36 3 —— 13 — 39 

—— 12 — 48 4 —— 13 — 52 

—— Í? — „60 5 —— 13 — 65 

SA að api 6 —— 13 — 78 

==. 12: — 84 { —— 13 — Y1 

—=— 12 — 96 8 —— 13 — 104 

—— 12 — 108 á) A 4 Gt; 

—— 12 — 120 J} 10  —— 13 — 180 



2 sinnum „14 eru 28 2 sinnum 17 eru 34 

ð —— 14 — 42 3 —— 17 — 651 

4 —— 14 — „56 4 == 17. — 68 

5 —— 14 — 70 5 —— „IT — 85 

6 —— 14 — 84 6 —— 17 — 102 

7 — 14 — 98 7 —— 17 — 119 

8 —— 14 — 112 8 =. (17: — 136 

9 —— 14 — 126 9 a 153 

10 —— 14 — 140 10. c—— 17 — 170 

2 sinnum 15 eru 30 2 sinnum 18 eru 36 

3. .—5s.15.— 483 —=— 18 — 54 

4 —— 15 — 60 4. —— 18 — 72 

Ð =—. 15 — 75 5 —— 18 — 90 

6 —— 15 — 90 6 —— 18 — 108 

vl =— 15. — 105.1% —— 18 — 126 

8 —— 16 — 120 8 —— 18 — 144 

3) —— „15 — 135 9 —— 18 — 162 

10. .—- „15 ;— 150 |:10. —— 18 — 180 

2 sinnum 16 eru 32 2 sinnum 19 eru 38 

9 —— 16 — 48 3 — 19 — 57 

di a ga þ 19 A 

5 —— 16 — 80 5 ——.19 — "95 

6 ——'.16 — 96 6 —— 19 — 114 

7 —— 16 — 112 { —— 19 — 133 

8 —— 16 — 128 8 —— 19 — 152 

9 16 144 9 — 19 — IM 

10... .—— „16 — 160. (10  — 19 — 190 

Ef ekki er nema 1 tölustafur, sem margfalda skal 

með, er hann skrifaður undir einingastaf margfaldanda, 

því að á honum er fyrst byrjað að margfalda, og svo 
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haldið á fram fram. eptir til vinstri handar. Er þá ekki 

annað á sig að setja, en að skrifa stafina rjett neðan 

undir, svo'að eining verði undir einingu og tugur undir 

tug, o. s. frv. Verði pródúkt tveggja stafa meira en 9, 

þegar þeir. eru margfaldaðir sáman, svo að skrifa þurfi 

tvo tölustafi, rita menn að eins einingarnar af þeim, en 

geyma tugina og leggja við pródúkt næstu stafa, er þá á 

að fara að. margfalda saman. Pródúkt síðasta stafsins er 

ávallt ritað með fullum tölustöfum. 

183. 59873 Hjer ér svo að orði komizt: 4 >Q 3 == 129, 

4 — er þá aptaristafurinn, 2, ritaður, en 1 geymdur; 

——— 4128 1 (hinn geymdi) = 29, 

239492 eru þá 9 skrifaðir, en 2 geymdir; 4 Þ(8—= 32, 

Es 2 (hinir geymdu) —— 34, eru 4 skrifaðir, 

en 3 geymdir; 4 >{ 9 == 36, ES 3 (hinir 

geymdu) = 39, eru 9 skrifaðir, en 3 geymdir; 

4 DK 5 20, Á 3 (hinir geymdu) = 23, 

og eru þeir ritaðir undir strykið fullum stöfum. 

Þar sem 0 er í margfaldara, skal yfir það hlaupa, 

þannig að 0 skrifist þar niður undan í pródúktinu; eins 

ef 0 er, í 

inu, nema nokkuð sje geymt, er þá skrifast í staðinn fyrir 

margfaldanda, kemur að eins Ó fram í pródúkt- 

0. Sjeu 0, eitt eða fleiri, í endanum á margfaldara eða 

margfaldanda, þarf ekki annað við þau að gjöra, en að 

setja jafnmörg O fyrir aptan pródúkt hinna gildandi stafa. 

14. „500 

40 

20000. 

Sama er aðferðin, þegar marfgalda á með fleiri tölu- 

stöfum, hvað hvern tölustaf út af fyrir sig snertir; ein- 

ungis. er aðgætandi, að pródúktið af hverjum tölustaf í 

margfaldara skrifist í línu fyrirsig, og er byrjað á fyrsta 

staf til hægri handar, þ.e. einingastaf  margfáldara. . 

er 



Al 

Með honum margfaldast allur margfaldandi, því næst með 

tugastaf margfaldara, þá með hundraða staf, 0. s. fry. 

Sætum stafanna í pródúktinu ræður stafur sá, sem marg- 

faldað er með; sje hann einingastafur, er fyrsti stafur 

pródúktsins settur Í einingasæti, sje hann tugastafur, þá 

í tugasæti. Gengur svo talan fram undan, að við hvern 

staf er allajafna byrjað að skrifa undir einu sæti framar. 

1 margfaldar ekkert, þó má ekki hleypa þeim staf undan, 

heldur skal skrifa margfaldanda í þeirri línu óbreyttan í 

pródúktið. Viðvaningar geta, ef vill, dregið siryk yfir 

hvern þann staf sjer til minnis, sem búið er að marg- 

falda með. Þegar búið er að margfalda með öllum stöl- 

um í margfaldara, skal draga stryk undir allt pródúktið, 

og leggja saman allar línur þess, eptir samlagningar- 

reglum. 

15. 60254 16. 1234 17. 345678 

23 E 205 120 

180762 6170 6913560 

120508 24680 345678 

1385842. 252970. 41481360. 

18. 38743 >< 709 er 21468787. 

ið. 894621 >< 813 er 127326873. 

20. . 5104626 >< 1725 er 8805479850. 

21... ..1903761. ><; ;:38708: er 73690780788. 

22. 23479005 >< 1100069 er 25828525551345. 

„ 
ð 

Deiling. 

Að deila er að vita, hversu opt einhver tala, sem 

manni er fengin, felist í annari, sem manni er. einnig 

fengin, eða hversu opt hún verði frá henni dregin, Tala 
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sú, sem deilast á, eða sem eitthvað skal draga frá, heitir 

deilandi, en hin talan, sem frá deilanda á að draga, 

nefnist deilir, af því að hún deilir eða skiptir deilanda í 

hluti. Deiling geta menn því og sagt að sje fólgin í því, 

að skipta deilanda í eins marga hluti, og deilir ávísar. 

Talan, sem fram kemur, heitir kvóti og sýnir, hversu 

opt deilirinn felist í deilanda. Deilingarmerkið er tveir 

puntar (:); þegar það er sett í milli tveggja talna, táknar 

það, að tölu þeirri, er stendur fyrir framan merkið, skuli 

deila með þeirri, er stendur fyrir aptan það, t. a. m.: 

15 : 5, það er sama og sagt væri 5 í 15, eða 15 deild- 

ir með 5. 

Í deili er ýmist einn tölustafur eða fleiri; og er vant 

að skrifa hann út af fyrir sig í hálfhring,), fyrir framan 

deilanda. Ef ekki er nema 1 stafur í deili, er kvótinn 

skrifaður undir deilanda, en dregið stryk í millum; aptur 

á móti ef fleiri stafir eru í deili, er reiknað ofan undan 

deilanda, en þá er kvótinn skrifaður í öðrum frásnúnum 

hálfhring,(, fyrir aptan deilanda. 

Ef ekki er nema 1 tölustafur í deili, þá er aðgætt, 

hversu opt deili má hafa í fremsta staf deilanda, vinstra 

megin; en sje hann minni en deilirinn, þá er þess gætt, 

hversu opt deilir verði hafður í tveimur fyrstu stöfum deil- 

anda, og má þá setja lítinn punkt neðan og aptan til við 

síðari tölustafinn, til að sýna, hvað mikið maður taki fyrir 

sig af deilandanum í einu, og kallast það sjerdeilandi. 

Kvótann og deilirinn margfalda menn svo saman, og draga 

pródúktið frá sjerdeilanda; afgangurinn sezt fyrir ofan síð- 

ari stafinn í sjerdeilanda, eða maður ímyndar sjer, að hann 

sje settur framan við næstkomandi staf deilanda, sem á- 

samt' afganginum verður næsti sjerdeilandi; þannig er hald- 

ið á fram, unz deilandi þrýtur: 
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21 Hjer er sagt: 7 Í 58 = 8, 8<' (deilir >< 

23. 7) 5894 kvóta) — 56; 58 56 (sjerdeilandi  pró- 

dúktinu) —— 2, sem annaðhvort eru skrifaðir upp 

yfir síðara staf sjerdeilanda, eða ímyndast fram- 

an við næstu 9, svo að næsti sjerdeilandi verð- 

1) 5894  wr.99; 1129 = 4; 4 (1 —= 28; 99 

28 —= 1, sem annaðhvort sezt yfir 9, eða í- 

myndast framan við 4; verður því næsti sjer- 

deilandi 14; 7 í 14 —= 2, skrifast þá 2 í 

yi = 0 

Sjeu fleiri en 1 stafur í deili, þá eru markaðir fram- 

an af deilanda eins margir tölustafir og eru í deili; sje 

svo, að þessir stafir í deilanda sjeu minni, en þeir sem í 

deili eru, þá afmarkast einum staf fleira af deilanda, en 

eru í deili. Þessir afmörkuðu stafir verða þá hinn fyrsti 

sjerdeilandi. Kvótastafurinn skrifast í hálfhringinn fyrir 

aptan deilanda, eins og áður ercsagt, en pródúkt deilis 

og kvótastafsins ritast nú undir sjerdeilanda, og dregst 

frá honum eptir frádragningarreglum. Aptan við mismun- 

inn skrifast næstkomandi stafur deilanda, sem flyzt ofan, 

og verður af honum og mismuninum nýr sjerdeilandi. 

94. 3491) 80293 (23 25. 638) 1595,0 (25 

6982. 1276 . 

10473 3190 

10473 3190 

00000 0000 

Sje 0 bæði í endanum á deili og deilanda, þá má 

afmarka jafnmörg 0 aptan af hvorum fyrir, sig, til að 

stytta fyrir sjer, en síðan er haldið á fram með deiling- 

una. Allt eins, ef deilir hefur eitt eða fleiri 0 í endan- 

um, má marka þau fyrst um sinn aptan af, og jafnmarga 

tölustafi aptan af deilanda, en þá verður þó að lokunum 

að skrifa þá aptan við afganginn, ef hann verður nokkur, 
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í brotslíki, er sezt aptan við kvótann þannig, að menn rita 

afganginn af deilanda og hina afmörkuðu stafi fyrir ofan 

lítið þverstryk, en deilirinn allan undir þverstrykið. En 

ef afgangur verður enginn af deilanda, skal að eins skrifa 

stafi þá, hvort þeir eru 1 eða fleiri, sem af deilanda eru 

markaðir, fyrir ofan þverstrykið aptan við kvótann, en 

deilirinn undir eins og áður. 

26. 12(00) 480100-(40.. - 27. 24(00) 537|62 (22,262, IK 

48. 48. 

0 ðí 

48 

"9 (afgangur) 

28. 36|0) 8283 (233 

72. 

108 

108. 

Ef að því kemur í deilingu, sem stundum má verða, 

að deilir gangi fyr upp í einhverjum sjerdeilanda, en dæm- 

inu er lokið, eða ef afgangurinn verður svo lítill, að sjer- 

deilanda verði ekki deilt, þó búið sje að flytja ofan og 

setja fyrir aptan hann næsta tölustaf deilanda, þá er sett 0 í 

kvótann, og næsti tölustafur deilanda fluttur ofan, og bætt 

enn aptan við afganginn. Ef sjerdeilandinn er þá enn of 

lítill, er eins aðfarið og áður, sett 0 í kvótann og næsti 

stafur fluttur ofan. Þetta gengur, þangað til sjerdeiland- 

inn er orðinn nógu stór til að deila honum. 

29. 45) 90135 (2003 30. 615) 431115 (701 

90... 4305 .. 

„135 í1..615 

135 615 

000 000 

31. 99548424 ; 723 er 137688. 
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32. 1164924516 : 1974 er 590134. 

33. s 7611249281 ; T934ALT.er 9593. 

34. 8775717849152 : 89061032 er 98536. 

Margföldun og deiling eru gagnstæðar reikningsteg- 

undir, og má prófa hvora þeirra með annari. Margföld- 

un má, t. a. m., prófa þannig, að deila pródúktinu með 

margfaldanda, og verður þá kvótinn jafnstór og margfald- 

ari. Eins má deila pródúktinu með margfaldara, og kem- 

ur þá út margfaldandi í kvótann. En deilingu má prófa, 

með því að margfalda kvótann með deili, og verður þá 

pródúktið jafnstórt deilanda, ef rjett hefur verið að farið. 

2. Kapituli. 

Um margs konar tölur. 

6. gr. 

Tegundir margs konar talna. 

Af því að mjög ríður á að þekkja þýðingu hverrar 

tegundar, sem fyrir kemur í margs konar tölum, og hversu 

opt hver tegund felist í annari hærri, þá skal skýra nokk- 

uð frá peningum, vigt, máli og talinni vöru í Danmörku 

og nokkrum öðrum löndum. 

1 Peningar. 

A, Danmörk. 

I. „Brjefpeningar og smáir eirpeningar, (Sedler og Tegn). 

1 rbd (ríkisbankadalur) er 6 { (mörk). 

1 H er 16 /ð (skildingar). 
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(Brjefpeningarnir? hljóða upp á 1, 5, 50 og 100 rdl., 

og eirpeningarnir upp á “,, 1 og 28. Brjefpeningar og 

eirpeningar, er ekki hafa gildi í 

á dönsku Repraesentativer). 

sjálfum sjer, eru kallaðir 

2. Silfurpeningar 

(gjaldgengir samkvæmt tilsk., dags. 31. d. júlímán. 

1818, og18. d. desemberm. 1841) ganga 

a) í stórgjöldum. 

1 sp. (spesía) er 2 rdl. 

?%, sp. er lérdi. 2 #. 

1 ríkisbankadalur er 1 rdl. 

!/, sp. er 4 4. 

1 „ríkisort“ (24 /$) er 2 #. 6 /}. 

(5 ríkisort eru 1 spesía). 

6 sp, eða 10 Schilling Schlesw. Holst. Courant 

(kúrant), er 2 {. 

32 ríkisbankaskildingar eru 2 #, eða 10 Schill Cour. 

15 skildingar í dönskum kúranti (er stendur á XVI 

Skáll. Danske) eru 1 £ 8 /. 

b) í smágjöldum fyrir innan 3. rdl. 

1, Rigsdaler er 1 mark. 

16 Reichsbankschilling er 1 4. 

10 skildingar í dönskum kúranti (er stendur á XII 

Skilling Danske) eru 1 4. 

Via Sp. eða 5 Sch. Schlesw. Holst. Cour., er 1 KE. 

16 ríkisbankaskildingar, 5 Sehill. Cour., er 1 {. 

8 skildingar í dönskum kúranti (er stendur á: VIII 

Skill. Danske) eru 12 8. 

4 sp, eða 27, Schill. Sehlsew. Holst. Cour. eru 8/3. 

1) Seðlar þjóðbankans eru gjaldgengir í jarðabókasjóðinn til lúkn- 

ingar opinberra skyldugjalda á Íslandi samkvæmt brjef innanríkis- 

ráðherrans til stiptamtmannsins, dags, 28. septemberm. 1850. 



17 

c, Smáskildingar. 

8 Reichsbankschilling eru 8 (8. 

4 ríkisbankaskildingar, eða 17, Schill., 3, 2, og Í 

skildingur gilda, eins og á þeim stendur. 

Athugas. Samkvæmt tilskip., dags. 5. d. janúarm. 1813, og 18. d. 

desemberm. 1841, eiga að vera "4, af skíru silfri í spesíu, 

og heitir það 14 lödig', en *%g hlutir eru eir. Eins eru 

?s sp, " sp. og !%; sp. 14 lödige, 2 marka peningur 

11 lödig, 1 markspeningur Slödig, 8 sk. peningur 6 

lödig, 4 sk, peningur 4lödig og 3 sk. peningur 3 ?/ lödi g. 

d) Gamlir silfurpeningar. 

Krónur hafa ýmislegt gildi eptir silfurgæðum, frá 

Irdl. 4 $ til 1 rdl. 1 4 (þær síðari eru mjög sjaldgæfar). 

Til skuldalúkninga í jarðabókarsjóðinn gengur króna 1 rdl. 

12%, (3, svo að 15 krónur samgilda 17 rdl. Hálfar krón- 

ur, eða gamall „túmarkspeningur“, ganga 3 #68. Just- 

us index, sem áður var 2 #, er nú lækkaður í verði og 

gengur að eins 28 0. 

3. "Gullpeningar. 

1 Speeies-Ducat (ekki eldri en 1671) gengur 4 rdl. 

18 8 (82. 

100urant-Ducat (ekki eldri en 1757) gengur 3 rdl. 

3 6%0 (83. 

1) Sbr. TI 4, 3. 

*) Eptir brjefl ríkisfjárnefndarinnar, dags. 30. d. októberm. 1846, 

er Species-Ducat, ef hann er fullþungur, gjaldgengur í jarða- 

bókarsjóðinn fyrir 4 rdl. 1 mrk. 

3) Samkvæmt sama brjefi ríkisfjárnefndarinnar gildir Courant- 

Ducat í skuldalúkningum til jarðabókarsjóðsins 3 rdl. 1 mrk. 4sk,. 

en þeir, sem mótaðir voru árin 1714 til 1717, eru felldir í verði, svo 

að þeir eru ekki meir en 2 rdl. ð mrk. 10 sk. virði. Auk þessara 

dúkata, sem nú eru taldir, ganga bæði danskir og hollenzkir dúkat- 

ar í Danmörk, hinir fyrri fyrir 3 rðl. 1 mrk 8sk., og hinir síðari 

fyrir 4 rdl. 1 mrk. 4sk. . 
2 
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1 Christiansd'or einfaldur (ekki eldri en 1775) geng- 

ur Trdl. 3 mrk. 17, sk. 

1 Christiansd'or tvöfaldur gengur að jöfnu hlutfalli 

við einfaldan 

1 Frederiksd'or einfaldur er (samkvæmt tilskip. dags. 

3. febrúarm. 1827) 7 rdl. 2 mrk. 6! sk. 

1 Frederiksd'or tvöfaldur gildir 14 rdl. 4 mrk. 

15; sk.?. 

Athugas. í Species-Ducat er 23 Karat 6 Gran af skíru gulli 

(sbr. II. A, 4.); í Cour. Ducat 21 Karat 1 Gran; í 

Christiansd'or eða Frederiksd'or 21 Karat 6 

Gran. 

4. Peningastærðir, sem ekki eru slegnar, en einung- 

is hafðar í reikningi. 

1 sk. er 12 Á (peningar), 1sk. er og 3 hvítingar, 1 

gulltunna er 100000 rdl. 1 milíón ríkisdala er 10 gull- 

tunnur. A 

5. Landaurar? (á Íslandi). 

1 cr (hundrað) er 120 álnir!. 1 æ er 6 vættir. 

1 alin er 2 fiskar. 1 fjórðungur á landsvísu 

1 eyrir er 6 álnir. er 5 fiskar. 

1 æ er 20 aurar. 1 vætt er 8 fjórðungar. 

1 vætt er 20 álnir. 1 or er 24 fjórðungar. 

1) Samkvæmt fyr nefndu brjefi ríkisfjárnefndarinnar er einfaldur 

Christiansd'or gjaldgengur Í jarðabókarsjóðinn fyrir 7 rdl. 2 mrk., 

en tvöfaldur fyrir 14 rdl. 4 mrk. 

2) Einfaldir og tvöfaldir Frederiksd'orar ganga í gjöldum til 

jarðabókarsjóðsins, eins og Ohristiansd'orar einfaldir og tvöfald- 

ir, samkvæmt sama brjefi. 

3) Verólagsskráin, sem amtmennirnir láta prenta á hverju ári, sýn- 

ir verðið á öllum þeim landaurategundum móti peningum, sem þar 

eru verðlagðar og meðalverð á 1 alin. 

4) 1 gp í jörðu er líka 120 álnir. 
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1 mörk vegin, af smjöri, ull eða tólg, er 1 fiskur. 

1 fjórðungur veginn, af smjöri, ull eða tólg, er 20 

fiskar, eða 10 álnir. 

1 vætt vegin, af hertum fiskitegundum, er á við 2 

fjórðunga smjörs, 

1 fjórðungur veginn, af hertum fiski, er 5 fiskar. 

40 meðalþorskar hertir eiga að vega vætt; vegur þá 

hver þeirra 4 merkur. 

Á Færeyjum er enn optlega við hafður hinn forni 

reikningur eptir gyllinum (krónum), skinnum og skilding- 

um. Í gyllini er 20 skinn; 1 skinn er 4 skildingar; 1 

gyllini er því 5 mörk. 

Í Sljesvík og á Holsetalandi er reiknað eptir Reichs- 

thaler Courant (ríkisdölum), og er hver Reichsthaler 3 mörk, 

og hvert mark 16 Schálling (skildingar). Þar eð 1 spesía 

er talin 60 Schili. Oour. (en 1 Reichsthaler Slesv. Hols. 

Courant er ekki nema 48 Schill. Cour.), þá flýtur af 

því, að 1 Schill. Sljesv. Hols. Cour. er jafn 37 sk., að 

ríkisbankareikningi; 1 mark. Cour. er 3 mörk 3! sk., og Í 

Rthl. Cour. er 1 rdl. 3 # 9% sk. að ríkisbankareikningi. 

Aptur á móti er 1 Ríki. Sljesv. Hols. Species-Banko jafn 

2 rdl. reiðu silfurs. 

Athugas. þessi kúrants reikningur í Sljesvík og á Holsetalandi er 

samkvæmur hinum forna kúrantsreikningi í Danmörk, nema 

að því leyti sem kúrantsdalnum í Danmörk var skipt í 

96sk., en 1 Rthl. Cour. í Sljesv. og á Hols. skiptist í 

48 sk., svo að 1sk. í Sljesv. og Hols. kúranti er jafnstór 

2 dönskum kúrants skildingum. 

#2, Önnur lönd. 

1. Norvegur. 

Í Norvegi er reiknað eptir „spesíudölum“; hver spes- 

gr 



20 

íudalur er 5 ort, og hvert ort er 24sk. 1 spesíudalur er 

2 rdl. danskir, 1 ort (Y, spesíudals) er 2 mörk. 6% sk., 

1 skild. norsk. er 19 sk. dansk. 

Slegnir gullpeningar eru þar engir, en silfurpeningar 

þessir: 1 spesíudalur (120 sk. norsk. eða. 2 rdl. dan.), hálí- 

ur spesíud. (60 sk. norsk., eða 1 rdl. dansk.), %% spesíud. 

(24 sk.  norsk., eða 2 mörk 6% sk. dan.), Mg spesíud. 

(12 sk. norsk., eða 197. sk. dan.), Ms spesíud. (8 sk. 

norsk., eða 129 sk. dansk.); einnis eru þar 4 og 2sk. 

norsk.  Slegnir eirpeningar eru "%, 1 og 2 skildinga pen- 

ingar; eirpeningar þessir eiga að vera svo efnismiklir, að 

40 sk. (norsk.) sjeu slegnir úr eirpundinu. 

„Bankinn“ í Þrándheimi hefur gefið út brjefpen- 

inga, rauða, er gilda 100 spesíud., græna, er gilda 50 

spesíud., gula, er gilda 10 spesíud., bláa, er gilda 5 spes- 

íud., og hvíta, er gilda 1 (' og '5) spesíud. 

2. Svíþjóð. 

Í Svíþjóð er reiknað eptir ríkisdölum síðan 1845, og 

er hver ríkisdalur talinn 48 sk., og hver skildingur 4 

„styfver“. Iríkisdalur sænskur samgildir 4879, sk. dönsk. 

Á seinni tímum hafa þar gengið tvenns konar brjef- 

peningar, bankaseðlar (bankaríkisdalir og bankaskildingar) 

vg ríkisskuldabrjef ; en sá mismunur hefur verið á þeim, 

að 3 ríkisdalir í ríkisskuldabrjefum jafngiltu 2 ríkisdölum 

í bankaseðlum.  Ríkisskuldabrjefin voru afnumin 1845, en 

eigi að síður er þó verðhæðin úr ríkisskuldareikningnum 

forna einnig sett síðan á bankaseðlana, sem hljóða upp á 

2, 3, 5, 6%, 10, 16%, 331, 100 og 500 bankadali, og 

8, 10, 12, 14, 16 og 32 bankaskildinga. 1 bankadalur 

sænskur samgildir 4mrk. 83 sk. dönskum, og 1 bankask. 

1, sk. dönskum, en 1 sk. í ríkisskuldabrjefum sænsk. er 
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jafn 1 sk. dönskum, þegar gangverðið stenzt á við pen- 

ingaverðið !. 

Slegnir gullpeningar („dúkatar“) eru þar til, og gilda 

sumir þeirra á við 4rdl. 10 sk. dansk., og sumir við 4 rdl. 

9 sk. dansk. Spesíuríkisdalir í silfri gilda á við ? rdl. 

176 sk. dansk., en aðrir 2 rdl. % sk. danskan?, og allt- 

eins gilda “, %,, %, og Ís á við danska peninga að 

jöfnum hlutföllum. „Karólínur (Kristínur) og tvöföld mörk“ 

hin eldri (frá 1644— 1777) gilda 3 mrk. 6f/ sk. dansk. 

Örestykker (eyrispeningar) eru eldri peningar 

og gilda 10 þeirra (frá 1776) 1 mrk. T'%g sk. danska. 

TO TR 

70) a 

A Rr 6) FA 

Á 0 EU 1) TE pos:2 

3. Prússaland. 

Allstaðar á Prússalandi er reiknað eptir Thaler, frá 

því árið 1826. 1 Thaler er 30 Silbergroschen, eða 1 

rdl. Lmrk. 1485, sk. danskir. 1 Es er 12 

Pfennige eða 457, sk. danskir. 1 Pfennig er 1987 sk. 

dönskum. 

Allt þangað til árið 1826 var þar reiknað eptir prúss- 

neskum Coarant-Thaler, sem var 24 Gutegroschen, og 1 

Gutegroschen 12 Pfennige. Cowrant-Thaler er enn mjög 

algengur í verzlunarviðskiptum um allan nyrðri hluta 

Þýzkalands. Sá er munurinn á Sólbergroschen og Gute- 

grosehen, að Gutegroschen er 5143 sk. danskir. 

1) Það heitir á dönsku: Goursen er al pari. 

2) Samkvæmt brjefi innanríkis-ráðgjafans til stiptamtmannsins á 

Íslandi, dags. 12. d. aprílm. 1854, gilda sænskar spesíur (spesíudalir) 

í skyldugjöldum til jarðabókarsjóðsins ekki nema 1 rdl. 94 sk, 
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Gullpeningar ganga margir á Prússalandi, og eru 

þessir þeirra helætir, sem slegnir voru frá 1764— 1821: 

Prússneskur dúkat (eldri en 1787) gildir 4 rdl. 

1437, sk. dansk. 

——— — (sleginn 1787) gildir 4 rdl. 

127, sk. dansk. 

Frederiksd'or einfaldur (sleginn 1764) gildir 7 rdl. 

297/,. sk. dansk. 

( —— síðan 1770) gildir 

7 rdl. 267, sk. dansk. 

Þá eru enn til Frederiksd'órar, sem gilda 7 rdl. 

142, sk. danska. Gullpeningarnir, sem mótaðir hafa verið 

frá, 1821 eru: ; 

Frederiksd'or einfaldur, sem gildir 7 rdl. 263/4sk. dansk. 

hálfur, — — 3 rdl. 6190 sk. — 

——— tvöfaldur, — — 14rdl. 53! sk. — 

4. Þýskaland. 

Peningareikningurinn hefur verið þar mjög margbreytt- 

ur og á reiki, en er að líkjast hinum prússneska“. 

5. England. 

Á Englandi eru gullpeningar (sovereigns) hafðir fyrir 

gjaldeyri, en silfurpeningar að eins álitnir sem smápen- 

ingar. Samkvæmt peningalögunum, sem dagsett eru 22. 

d. júním. 1816, eru gullpeningar einir og brjefpeningar 
2 

gjaldgengir. í öll þau gjöld, sem meiri eru en 40 shállings 

1) Zweidrittel (%) Thaler (= tveir þriðjúngar dals) bæði 

hinir saxnesku og frá Mecklenborg og Lyneborg (Lauenborg) 

eru ekki gjaldgengir í jarðabókarsjóðinn á Íslandi nema fyrir 80 sk. 

lóðið, en Hamborgar Zweidrittel fyrir 1 rdl. lóðið, samkvæmt 

brjefi innanríkis-ráðgjafans, dags. 12, d. aprílm. 1854. 
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(þ. e. 17rdl. 4 } í gullverði, en 16 rdl. 2 X 48 í silfur- 

verði). 

Í öllu ríkinu er reiknað eptir pounds eða livres (£ 

sterling, pund sterling). Hvert pund sterling“ er 20 

shillings (merkt: s. eða sh.), 1 shálling er 12 pence 

(merkt: d). 

1 pund sterling (£ sterling) er jafnt gullpeningi þeim 

er sovereign nefnist. Eptir því sem verið hefur til þessa, 

að gullið sje 157, dýrara en silfur, þá gildir 1 sovereign 

(síðan 6. d. febrúarm. 1817) 8 rdl. 5 #. Hálfir, tvöfaldir 

og fimmfaldir sovereigns gilda að jöfnum hlutföllum 10, 

40 og 100 s. 1 s. gullverðs ætti þá að gilda á við 2 K 

102 (8 og 1 d. í gullverði 395 (3.  Gullpeningur sá, sem 

gekk á Englandi allt til 1816, var gwinea, og gilti 21 s., 

eða 9 rdl. 1 108. Aðrar gwineur voru þar og mót- 

aðar um sömu mundir, og giltu 6/8 minna; fimmfaldar, 

tvöfaldar, hálfar og þriðjungs guineur giltu að jöfnum 

hlutföllum. Guineurnar eru nú orðnar sjaldgæfar. 

Slegnir silfurpeningar eru þessir á Englandi: 

1 erown (króna, krossdalur heill) eða 5 s. gildir, ef 

hún er slegin síðan 22. d. júním. 1816, 2 rdl. 69, /$ 

danska?; hálfkróna ensk, eða 29, s., gildir að því skapi 

í dönskum peningum. 1 shkilling,- eða 12 d. sterling, 

gildir 2 # 77), / dan. 1 siæpence, eða / s.,- gildir 

1 # 8940 (8. dan. 1 groat, eéa 1 fowrpence sterling, 

gildir 18%, /. dan. „1 threepence, eða 7), sizpence, 

1) Samkvæmt brjefi innanríkisráðgjafans, dags. 12. d. aprílm. 1854, 

gildir enskur $0vereign í skyldugjöldum til jarðabókarsjóðsins ekki 

meira en 8 rd. 40 sk. 1850 gengu enskir sovereigns 9 rd. 4 sk. 

í Danmörku, því að gangverð þeirra er mjög breytilegt. 

2) Ensk króna er gjaldgeng í jarðabókarsjóðinn fyrir 2 rdl. 4sk. 

samkvæmt optnefndn brjefi innanríkis-ráðgjafans. 



24 

gildir 9%,, 8. dan. 1 twopence, eða !, groat, gildir 

684, (6. dan. 1 penny (einskildingurinn enski) gildir 

3340 (8. dan. : 

Silfurpeningarnir, sem slegnir eru fyrir 1816, eru 

nokkuð verðhærri, svo að 1 erown gildir 2 rdl. 1 4 3 3 

danska, 1 s. 2 K 1074 (8, 1 threepence 1090 (4, og 

hinir skildingarnir eru að því skapi á við danska peninga. 

Brjefpeningar eru alltíðir á Englandi í gjöldum og 

greiðslum, og hljóða þeir upp á 5 pund sterling og þaðan 

af meira, allt til 1000 punda sterling. 

6. Frakkland. 

Á Frakklandi er reiknað, síðan 28. d. marzm. 1803, 

eptir franc. 1 franc er 100 centímes, eða 20 sous (eða 

sols) og 1 sou er 5 centimes. 

Gullpeningar ganga margir á Frakklandi, og eru þess- 

ir lögboðnir: 100 franes á að gilda, þegar búið er að 

móta hann, 35 rdl. 2 sk. danska, og 10 franes að því 

skapi. 40 franes gilda 14rdl. 1 sk. dan. 20 franes 7 

rdl. dan. Þó vantar á þá hina fyrri (40 fr.), sem slegn- 

ir hafa verið árin 1810— 1840, að meðaltali 12 sk., og á 

þá, sem síðan hafa verið slegnir, allt til 1850, 16 sk. Á 

20. francs peningana, sem slegnir hafa verið 1810 — 

1840, vantar að meðaltali 5 sk. Miklu fleiri gullpeningar 

(Louisd'or-arnir) ganga á Frakklandi, sem sjaldnar koma 

fyrir. Gullið er metið 15, sinnum dýrara en silfur. 

Silfurpeningar eru þar þessir helztir: 5 franes gildir 

1rdl. 4mrk. 11sk.!. 2 frames gildir 4 mrk. 4 sk. 1 franc 

gildir 2 mrk. 2 sk. (eða nákvæmar 2 mrk. 182%006 sk.). 

1) Samkvæmt títt nefndu brjefi innanríkis-ráðg. eru 5 francs 

gjaldgengir í jarðabókarsjóðinn fyrir 1 rdl. 4 mrk. Tsk., og 20 francs 

gullpeningur fyrir 6 rdl. á mrk. 
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!/, franc, eða 50 centimes, gildir 1 mrk. 1 sk. frane, 

eða 25 centimes, gildir 9 sk. 10 centimes gildir3 sk. 5 

centimes, eða 1 sow, gildir 1}/, sk. (eða nákvæmar 1906 

sk.). Fyrrum, og allt þangað til 1796, var reiknað á Frakk- 

landi eptir Lúvres, hver lívre var 20 sow, og hver s0w 12 

deniers tournois. Hver livre tournois hefur því verið nokk- 

uð minni en 1 franc (eða nákvæmlega 2 mrk. 1919 550 sk.). 

7. Holland. 

Frá því árið 1816 er þar reiknað eptir Gylden (merkt: 

fl), og 1 Gylden er 100 Cenís. Allt þangað til hafði 

1 Gylden verið 20 Styver, og 1 Styver 16 Pfennige hol- 

lenzkir; 1 Styver er því = 5 Cents. Kúrantsreikningur 

er þar einn við hafður.  Gangverð peninga er þar 

þrenns konar: 

a) Gangverðið fyrir 1816. Eptir því gangverði eru 

til gullpeningar, sem nefnast Ryder heilir, == 14 {l. að 

hollenzkum kúrantsreikningi, þeir gilda 11 rdl. %, sk., 

hálfir Ryder gilda að því skapi, og dúkatar 4 rdl. 13 sk. 

Silfurpeningar eru 3 Gylden, eða Statgylden, að meðal- 

tali 2 rdl. 1 mrk. 9940 sk., 1 Gylden einnig að meðaltali 

4mrk 7945 sk. 1 Styver, eða 5 Cents, er 1385 000 sk., 

1 kúrantsdalur (sleginn 1659) er 1 rdl. 5 mrk. 96 sk., 

1 Ryder silfurs, eða Ducaton, er 2 rdl. 2 mrk. 79) sk. 

5) Gangverðið eptir 28. d. septemberm. 1816. Gullpen- 

ingar eru síðan 10 Gylden, sem eru 7 rdl. 1 mrk. 11% sk, 

5 Gylden (síðan 22. d. desemberm. 1825) að því skapi, 

eða þó 3 rdl. 3 mrk. 1474, sk., 1 gulldúkat 4 rdl. 1190 sk. 

Silfurpeningar eru 3 Gylden,* sem eru 2 rdl. 1 mrk. 11 sk., 

7) Niðurlenzkir (= hollenzkir) 3 gyllinapeningar (einfætlingar) eru 

gjaldgengir í jarðabókarsjóðinn eptir vigt, fyrir 1 rdl. lóðið, eins er 

því varið með hollenzka Albortus- dali, samkvæmt þráttnefndu 

brjefi innanríkis-ráðgjafans. 2 
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1 Gylden er 4mrk. 9 sk., % (50 Cents), 1, (25 Cents), 

Vo (10 Cents), Yao Gylden (5 Cents) að jöfnum hlut- 

föllum. 1 Ryder silfurs, eða Ducaton, er 315 Cents, 

eða 2 rdl. 2mrk. T7%g sk. 1 silfurdúkat, eða niðurlenzk- 

ur dalur, er 250 Cents, eða Irdl. 5 mrk. 9, sk. Eir- 

peningar eru heil og hálf Cents. 

c) Gangverðið síðan 22. d. marzm. 1839. Gullpen- 

ingarnir, l0Gylden og 5 Gylden, eru jafngildir gyllinunum 

í staflið 5), og sömuleiðis gulldúkatarnir. Silfurpeningar 

eru dalir, er gilda 27, Gylden, eða 1 rdl. 5 mrk. 390 sk. 

1 Gylden gildir 100 Cents, eða 4 mrk. 7705 sk., “> (50 

Cents), " 25 (Cents), To (10 Cents), Yao Gylden (5 

Cents) ganga að jöfnum hlutföllum við 1 Gylden. Eirpen- 

ingarnir eru síðan 1839 heil og hálf Cents. 

8. Belgía. 

Þar eru peningar reiknaðir nú, eins og á meðan Belgía 

var háð Frökkum, eptir francs, 1 franc skiptist í 100 

centimes (sbr. Frakkland); 189 Gylden (merk fl. = Florin, 

eða Florind'or. þ. e. gullpeningur) að hollenzkum kúrants- 

reikningi eru talin jöfn 400 francs. Á meðan Belgía og 

Holland voru eitt ríki, var reiknað í Belgíu eptir Gylden; 

1 Gylden var 100 cents, 1 Gylden var og 20 Styver, og 

1 Styver 16 Pfennige jafngildir og í Hollandi (sbr. Hol- 

land). Tíðum var þá og reiknað eptir Brabanta-kúranti, 

sem að fornu var tíðkaður, þannig voru 100 franes == 

471, fl. niðurlenzk, eða Brabanta-víxlpeningur (400 franes 

= 189 Gylden), eða 55 Í, fl. í Brabanta-kúranti. 6 fl. 

í Brabanta-víxlpeningum voru þá jöfn 7 fl. í Brabanta- 

kúranti. Alstaðar í Belgíu er 1 Gylden í Brab. kúr. (sem 

gengur 1 franc 81 centimes) og 1 víxlgyllini nú skipt í * 

20 sous, og 1 s0u í 4 liards, eða 12 Pfennige. 
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Gullpeningar eru þar 1 Souverainsd'or, hann gengur 

6 rdl. 57, sk., en tvöfaldir ganga 12 rdl. 1 mrk. 5945 sk. 

1 Souverainsd'or brabanzkur gengur 6 rdl. 8%, sk., og 

tvöfaldir hjer um bil eins að tiltölu. Dúkatar ganga 

4rdl. 119 sk. 1 Lionsdor (gullljón), sleginn 1790, 

gengur 14 fl., eða 9 rdl. 14%, sk. 

Silfurpeningar eru Ducatons brabanzkir, slegnir 1749, 

þeir ganga venjulega ekki meira en 2 rdl. 1 mrk. 9906 sk., 

Y, 1/, og Í. Ducaton að því skapi. 1 krónudalur bra- 

banzkur (sleginn 1755) gengur venjulega 2 rdl. 1 mrk. 

25/ 60 sk., 7/ og "4 krónudals að því skapi. Escalins (bra- 

banzkir skildingar), slegnir 1749, ganga 1 mrk. 5954 600 sk. 

tvöfaldir Escalins ganga hjer um bil að því skapi, en % 

Escalin ekki nema 9840, sk. 5 Styver í brabönzkum 

kúranti, slegnir 1749, ganga 1599%,0, sk.  Lövedaler, 

slegnir 1790, ganga 37, fl., eða 2 rdl. 1 mrk. 9796 sk. 

1 Gylden belgiskt, sleginn 1790, gengur 20 Styver, eða 

3 mrk.18277/, 600 sk., og hálfur Gylden 1 mrk. 1463 (00 sk. 

Athugas. þessar peningategundir í Belgíu eru allar frá því tímabili, 

sem Niðurlöndin voru háð Austurríkismönnum. Á meðan 

Belgía var háð Frökkum (1793—1814), voru þar sömu pen- 

ingar og á Frakklandi. Á meðan Belgía og Holland voru 

eitt ríki (1817— 1834), voru peningar sameiginlegir í báð- 

um. Síðan Belgía varð konungsríki sjer í lagi (eða rjett- 

ara sagt frá því 5. d. júním. 1832), er peningareikningur 

þar nálega allur hinn sami, sem á Frakklandi. Síðan hafa 

þar verið slegnir 20 og 40 francs gullpeningar, er í þeim 

%0 gulls og 70 af eir; einnig 5, 2, 1, !% og !/, franc 

í silfurpeningum, og eru Í þeim *% silfurs og "io af eir. 

9. Spán. 

Venjulega telja menn peninga á Spáni eptir Reales 

de Vellon, og er hver 34 Maravediis de Vellon að 
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Kastilíu-reikningi, sem er hinn almennasti af 9 peninga- 

reikningum, sem á Spáni eru. 

Gullpeningar (mótaðir 1730 — 1772) eru Onzas de oro, 

ferfaldar péstólur (Quadrúplur), þær gilda 29 rdl. 5 mrk. 

10sk., en þær, sem slegnar voru 1740—1767, 29 rdl. 

3 mrk. 8 sk., (og þó reyndar ekki nema 29 rdl. 2 mrk. 1 sk.). 

Dúblónur, tvöfaldar pístólur, gilda 4 gulldali, eða 14 rdl. 

5mrk. 18 sk. Péstólur gilda 2 gulldali, eða 7 rdl. 2 mrk. 

14sk. 1 Eseudillo de oro, lítill gulldalur, gildir 1 rdl. 

5 mrk. 7! sk. (eða reyndar 1 rdl. 5 mrk. 590 sk.). 

Gullpeningar (slegnir 1772— 1786) eru Onzas de oro, 

ferfaldar péstólur (quadrúplur), sem gilda 29 rdl. 1 mrk. 

9 sk. (eða reyndar 29 rdl. 8sk.). Dúblónur gilda 14 rdl. 

3 mrk. 12 sk. (eða reyndar 14 rdl.. 3 mrk. 4sk.). Pístól- 

ur gilda Trdl. 1 mrk. 14sk. (eða reyndar 7 rdl. 1mrk. 

10 sk.), og hálfar pístólur að því skapi. J Eseudillo de 

oro, Coronilla, eða gullpjastur, gildir 1 rdl. 5 mrk. 590 

"sk. (eða reyndar 1 rdl. 5 mrk. 3%, sk.). 

Gullpeningar (slegnir síðan 1786) eru Onzas de oro, 

quadrúplur, sem gilda 28 rdl. 3 mrk. 4 sk. (en reyndar 

ekki nema 28 rdl. 1 mrk. 9 sk, og hinar nýjustu 27 rdl. 

4mrk. 13 sk.). Dúðlónur, 1, Onzas, gilda 14 rdl. 1 mrk. 

10 sk. (en reyndar 14rdl. 124 sk.). Pístólur gilda 7 rdl. 

13 sk., og hálfar pístólur að því skapi. 1 ÆEseudillo de 

oro, Coronilla, eða gullpjastur, gildir 1 rdl. 4 mrk. 654, sk. 

(en reyndar 1rdl. 4mrk. 39 sk.). 

Silfurpeningar (slegnir 1707— 1772) eru pjastur, Se- 

viliansk Stick von Achten, sem gildir 1 rdl. 5 mrk. 14 sk., 

eins gildir Mexicansk Stick von Achten og Mexicansk 

pilar (stólpadalur). Mexicansk pilar með 2 hálfkúlum 

(sleginn 1765— 1768) gildir 1 rdl. 5 mrk. 10sk. Provin- 

cialpjastur (síðan 1701), Reales, sem er 8 Sevillanos, gild- 
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ir 1rdl. 3mrk. 8sk. Pjastrar (slegnir 1718), sem eru 16 

Reales de Vellon, gilda 1 rdl. 3 mrk. 11 sk. Hálfir pjastr- 

ar (slegnir 1718) sömu tegundar, Reales, sem eru 4 Sevil- 

lanos, gilda 4 mrk. 189, sk.  Pesetas provinciales, 4 

Reales de Vellon, gilda 2 mrk. 679/00 sk. Hálfar pesetas 

provinciales, Reales de plata provínciales, gilda 1 mrk. 

30 sk. 

Silfurpeningar, slegnir samkvæmt peningalögunum 29. 

d. maím. 1772, eru. pesos dwros ó fwertes (silfurpjastrar 

harðir), sem gilda 8 Reales de plata meæxicana, eða 20 

Reales de Vellon, eða 1 rdl. 5 mörk 10 sk. Eseudos de 

Vellon ó medios duros (hálfir silfurpjastrar) gilda 10 

Reales de Vellon, eða 5 mörk 18 sk. Quart-pjaster 

(4, pjasturs), pesetas Mexicanas eða columnarias, gildir 

2 mrk. 149, sk., %% og "Mg pjasturs gilda að jöfnum 

hlutföllum. 

Silfurpeningar (slegnir 1772— 1821) eru silfurpjastr- 

ar, sem gilda að meðaltali 1 rdl. 5 mrk. 794, sk., en 

nýrri pjastrarnir (frá þessu tímabili), sem hafa verið reyndir 

á Englandi, gilda 1 rdl. 5 mrk. 654, sk. Silfurpjastrar 

(slegnir 1815 og 1821, og reyndir á Þýzkalandi) gilda 1 

rdl. 5 mrk. 7, ski. Pesetas provinciales gilda 4 Reales de 

Vellon, eða 2 mrk. 4#10sk. 

10. Portúgal. 

Þar er reiknað eptir Reis eða Rees (merkt Rs.) 100 

Rs. eru 1 Milrei, og 1000000 Rs. er Conto (de Reis). 

1 Mildrei er jafn 2 rdl. 1400 sk. 

Gullpeningar (slegnir fyrir 24. d. aprílm. 1835) eru 

helztir Dobraos, þeir gilda 24000 Rs. eða 59 rdl. 2 mrk. 

") Samkvæmt þráttnefndu brjefl innanríkis-ráðgjafans ganga pjastr- 

ar Í skyldugjöld til jarðabókarsjóðsins á 1 rdl. 84 sk. 
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14sk., en þeir, sem slegnir voru 1725, 59 rdl. 13 sk., og 

hálfir Dobraos að tiltölu við hina fyrri!. Lisbonine eða 

Moeda d'ouro, gildir 4800 Rs. ("% Dobra) eða 11 rdl. 

5 mrk. 6 sk. (en reyndar ekki nema 11 rdl. 5 mrk. 

3 sk), hálfur Eésbonine gildir að tiltölu við hina fyr- 

nefndu. 1 Milrei, ", Dobr., gildir 2 rdl. 5 mrk. 

l4sk, (en reyndar 2 rdl. 5 mrk. 3} sk). 1 gull- 

Crusado?, "sg Dobr., gildir 480 Rs., eða 1 rdl. 2 mrk. 

226/,,, sk. (en reyndar 1 rdl. 1594). 1 Jokannes-pen- 

ingur, %, Doðra, gildir 15 rdl. 5 mrk. 3 sk. (en reyndar 

15 rdl. 4mrk: 9 sk.,). */, Dobra (slegin 1830) gildir 15 rdl. 

4mrk. 18 sk. %, Dobra, sem gilti 3200 Rs., er hækkuð 

í verði og gildir 3750 Rs., eða 7 rdl. 5 mrk. 9 sk. (en 

reyndar Trádl. ómrk. 1 sk.). 1 Eseudo gildir 1600 Rs., 

eða 3 rdl. 5 mrk. 13 sk. (en reyndar 3 rdl. 5 mrk. 9 sk.,) 

og "> Eseudo eins að tiltölu. 

Gullpeningar (slegnir eptir 24. d. aprílm. 1835) eru 

Corðas d'owro, eða gullkrónur, sem ganga 5000 Rs., eða 

10 rdl. 3 mrk. 7 sk. Meios-Corðas d'ouro, eða %, gull- 

króna, ganga 2500 Rs., eða 5 rdl. I mrk 12 sk. 

Silfurpeningar (slegnir fyrir 24. d. aprílm. 1835) eru 

1 Crusado, sem gengur 480 Rs., eða 1 rdl. 1 mrk. 524, sk. 

en hinir nýju að meðaltali þó ekki nema 1 rdl. 234 sk. 

Orusado, sleginn 1802, gengur að meðaltali 1 rdl. 2%, sk., 

og þeir, sem slegnir voru 1809, ganga 1 rdl. 19 sk., og 

þeir, sem voru slegnir 1835, ganga 1rdl. 4sk. 6 Vín- 

tems-peningar, slegnir 1802, ganga 120 Rs., eða 1 mrk. 

105/, 4 sk., og hálfir að því skapi. 1 Teston, sleginn 1802, 

1) Þar að auki eru tilDobras, sem giltu 12800 Rs., en hækk- 

uðu í verði, svo að þeir gilda 15000 Rs. eða 31 rdl. 4 mrk. 5 sk., 

en þeir, sem mótaðir voru 1780, gilda reyndar 31 rdl. 2 mrk. 15 sk. 

2) Gamall gull-crusado gildir 400 Rs., eða ó mrk. 15?9/,00 sk. 
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gengur 100 Rs., eða 1 mrk 4905 sk, og  Testön, 

sleginn 1802, 50 Rs., eða 1065 sk. 

Silfurpeningar (slegnir síðan 24. d. aprílm. 1835) eru 

Corðas, silfurkrónur, sem ganga 1000 Rs., eða 2 rdl. 

141, sk. og Meios Coroas, hálfar silfurkrónur, 500 Rs., 

eða Lrdl. Tsk. Smærri peningar eru þar og, sem ganga 

200 Rs., eða 2 mrk. 9%5 sk, og 100 Rs., eða 1 mrk. 

A Slsk 

11. Rússland. 

Þar eru peningar reiknaðir eptir Ruðl (eða Rubli, 

rúblum), 1 Ruðl er 100 Kopeika. 

Gullpeningar eru Tmperialer (síðan 1764 og 1797 — 

1825) og ganga þeir 10 Ruðl gullverðs, eða 14 rdl. 2 mrk. 

13 sk.; hálfir Imperialer, eða pístólur, sem ganga 5 Rauðbl 

gullverðs, eða 5 Ruðl 15 kopetka silfurverðs, eða 7 rdl. 

Lmrk. 7 sk. Imperialducat gengur 3 Rubl silfurs, eða 

20 Zlote polski (frá því 1. d. maí 1834), eða 4 rdl. 

2mrk. 1sk., en hinir eldri, sem slegnir voru 1798 og 

1801, ganga 5 Rubl, eða Trdl. 1 mrk. 7sk., og þó gilda 

þeir, sem slegnir voru 1798, reyndar ekki nema 7 rdl. 

Tsk. 9 tegundir dúkata ganga í Rússlandi, og er 1 mrk. 

munur á hinum minnsta (frá 1814, er gengur 3 rdl. 94 sk.) 

og hinum mesta (frá 1796— 1797, er gengur 4 rdl. 14 sk.), 

en að meðaltali ganga þeir 4rdl. 73 sk. 

Platínu- (hvítagulls-) peningar voru þar slegnir frá 

24. d. aprílm. 1828 til 22. d. júním. 1845, síðan er því 

hætt. Platínudúkatar ganga 4mrk. 15sk., og tvöfaldir 

og ferfaldir platínudúkatar ganga hjer um bil að tiltölu 

við einfalda. 

Silfurpeningar eru Ruðl (síðan 1810 og 1813), sem 

ganga 1 rdl. 2 mrk. 89495k. 2, "4, "5, "40 08 "/2o 
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Rubl ganga að því skapi. 15 kopeika sanga 1 gyllini 

pólskt (síðan 1832), eða 208%66 sk. 14 Ruðl gengur 10 

Zlote, eða 2 rdl. 1494, sk. 3/, Rubl ganga 5 Zlote, eða 

TirdlThöln ski ? 

12. Bandaríkin í Norður- Ameríku. 

Þar eru peningar reiknaðir eptir dollars, 1 dollar er 

100 cents; sú er og önnur skipting á dollar, að honum er 

skipt í 10 dimes, 1 díme er 10 cents, 1 cent er 10 mils. 

Gullpeningar eru eagles (arnir); 1 eagle er 10 dollars, 

eða (samkvæmt peningalögunum frá 2. d. aprílm. 1792 

til 31. d. júlím. 1834) 19 rdl. 2 mrk. 1sk., frá 1834til 

1837 gengu þær 18 rdl. 13 sk., og samkvæmt peningalög- 

unum, sem nú eru þar, (síðan 18. d. janúarm. 1837), ganga 

þær 18 rdl. 15 sk. % og "/ eagles, sem slegnar hafa 

verið á þessum þremur tímabilum, ganga að tiltölu við 

hinar heilu. 

Silfurpeningar eru dollars (pjastrar); þeir ganga 100 

„ eents eða 1 rdl. 5 mrk. 7. sk. (en reyndar gilda þeir að 

eins Irdl. 5mrk. 5 sk.). %, 4, Yao (1 díme) og 

(!s dime) dollar gengur að tiltölu við heilan. 

H. Vígt. 

A. Danmörk. 

(Vigtin er löguð og ákvegin eptir 1 teningsfeti af 

hreinu vatni, er tekur 32 potta, og á að vega 62 % 

(pund) samkvæmt tilskip. dags. 10. d. janúarm. 1698). 

1. Verzlunarvigt. 

1 Ctn (centner) er 100 % (pund). 

1 ské (skippund) er 20 LS (lýsipund). 

1 1Ð er 16 2. ; 

1 % er 32 1óð. 
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1 lóð er 4 kvíntin. 1 kvintin er 4 ort. 

1 vætt hjer á landi er 8 fjórðungar. 

1 fjórð. er 20 merkur, eða 10 8. 

1 mörk er 16 lóð. 

(1 vog — á Færeyjum og í Norvegi — er 3 bismer- 

pund. 

1 bismer- pund er 12 % (dönsk). 

1 sk af hör er 16 Steen. 

1 Steen af hör er 20 %. 

1 Steen af ull eða fiðri er ekki nema 10 8). 

2. Smjörvigt. 

(Smjör, kjöt, sápa, tólg, mjöl, fiskur, o. s. fry.). 

tn. (tunna) af smjöri er 2 hálftunnur. 

hálftn. er 2 kvartil, eða 7 Í8. 

kvartil (tunnufjórðungur) er 2 áttungar, eða 31/,1g. 

áttungur er 2 hálfáttungar, eða 28 8. 

hálfáttungur er 14 #1. 

3. Silfurvigt. 

% er 2 merkur, eða 32 Jóð. 

mörk er 8 únsíur. 

únsía er 2 lóð. 

lóð er 4 kvíntin. 

kvíntin er 4 ort. 

1 ort er 16 Es. 

(Silfur og gullvigtin er kölluð „kolnsk vigt“, og 178, 

eða 34 merkur af þessari vigt, eiga. að vera jafnþung 

og 16 % að danskri verzlunarvigt. Mörkin er talin 

16 16ð, hvert lóð 18 Green af skíru silfri. Í mörk- 

þú þr þr 

A a a 

!) Feitartunnan á að vera 47/, teningsfet að innanmáli. Tunnu- 

Þriðjungur á að vega tómur 1 lpd., og ílát, er taka 2 tunnur, 3 lpd. 

12 pd., samkvæmt tilskip. um tollgreiðslu og skipagjald í Danm., 

dags. 1. d. maímán. 1838. 

f 3 
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inni af Káupmannahafnar prófsilfri eru ekki nema 13 

lóð 6 Green af skíru silfri, og þess vegna 2 lóð og 

12 Green af eir). 

4. Gullvigt. 

1 % er 2 merkur. 

1 mörk er 24 karal. 

1 karat er 4 grön eða 12 Green. 

1 gran er 3 Green. 

(Ósmíðað gull og silfur er selt í sifja (Barrer). 

Ósmíðað gull er venjulega 157, sinnum dýrara en ó- 

smíðað silfur). 

5. Lyfjavigt. 

1 % er 12 únsíur. 

1 únsía er 8 drökmur. 

1 drakma er 3 skrúplar. 

1 skrúpull er 20 grön. 

(1 únsía er hjer um bil 2 lóð, 1 drakma er hjer um 

bil 1 kvíntin, 1 skrúpull er þriðjungur úr 1 kvíntini, 

og 1 gran er á þyngd við 1 byggkorn, eða 2 dropa 

vatns. 100 % af lyfjavigt eru hjer um bil eins og 

17), B af verzlunarvigt). 

B. Önnur lönd. 

1. Norvegur. 
2 

Þar er sama vigt og í Danmörku, nema bésmer- 

pundið (sbr. II. A. 1.), sem er 12 8. 

2. Svíþjóð. 

Vigtin er þar margháttuð, en þó er sú vigt yfir- 

gripsmest, sem Víctualie-vigt er kölluð; því að hún er 

verzlunarvigt og gullvigt og silfurvigt. 

1) } mörk af skíru silfri er 18! rdl. 
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a) Verzlunarvigt og gull- og silfurvigt. 

1 sk% er 201%, 1 I% er 20 skálapund, eða merkur. 

skálapund, eða 1 mörk, er 32 166, 1 lóð 4 kvíntin. 

mörk gulls, eða silfurs, er 16 16. 

ské er jafnt 340% dönskum. 

Centner er venjulega 100 #, og er == 85 8 dönsk. 

Centner af ull er 120 skálapund. 

Sten af ull er 32 skálapund. 

Waag (vog) af tini er 165 skálapund. 

b) Málmvigt. 

Þessi vigt er höfð við allt það járn og skíran eir, 

sem burt er flutt af Svíþjóð, nema frá Gefle, því að þar 

er pundið nokkru þyngra. 

1 sk er 2018, 118 er 20% (eða merkur). 

1 sk af þessari vigt er 320 8 af Víctualie-vigt. 

1 skð er == 32006% 000 B dönskum, og 1 pund = 

$80/ 0 % dönsk. 

c) Lyfjavigt skiptist eins og í Danmörku, og 

hefur sömu nöfn, nema Libra í staðinn fyrir pund, sú 

vigt er þeim mun ljettari, að 1 Libra er = 9500, B 

"danskt. 

þa 

3. Prússaland. 

1 Centner er 110; pundið skiptist í 160 og kvíntin 

eins og í Danmörk, en er nokkru ljettara en danska pund- 

ið; því að 31: prússneskt % er jafnt 29 # dönskum. 

4. Þýskaland. a 

Í tollsambandinu í Prússaveldi og norðurhluta Þýzka- 

lands er haft pund það, sem kallað er tollpund og vegur 

1, kilogram (sbr II. B. 6.) frakkneskt, eða 1 pnd. danskt. 

100 tollpund eru talin 1 Centner. 
3 
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5. England. 

Þar er tvenns konar vigt: avoirdupois og troypound. 

a) Pundið á enska vöruvog (avoirdupois, framber: 

avoar-dupoa) er þeim mun ljettara en hið danska, að 

97 pnd. ensk eru jafnþung 88 dönskum. 1 ton er 20 

hundrediweights, eða centweights, eða Centner; 1 Centner 

er 4quartors, eða 112 pnd. 1 ton, sem er 2240 pnd. ensk, 

er því 6 skpd. 7 18 á danska verzlunarvog.  Pundið skipt- 

ist í 16 únsíur (oumces, framb.: ánses), og hver únsía í 

16 drökmur (drams), 1 dram er 3 seruples, 1 seruple er 

10 grains. 

6) Á peninga og lyfjavog er pundið (troy-pound) ljett- 

ara; því að á peningavog er 1 pnd. 12 únsíur, 1 únsía 

20 pennyweights, 1 pennyweight er 24 grains (grön). 

Á lyfjavog er 1 pnd. 12 únsíur, 1 únsía 8 drökmur, 1 

drakma 8 skrúplar, 1 skrúpull 20 grön. 

Pundið er því jafnþungt, hvort heldur er á peninga- 

vog eða lyfjavog; því að á hvoratveggja vogina skiptist 

pundið í 12 únsíur, og únsían í 480 grön; en vöruvogar- 

pundið er þeim mun þyngra, að það er 7000 lyfjavogar- 

grön, en lyfjavogarpundið 5760 lyfjavogargrön, vog 144 

avdþp. er == 175 troy- pounds. 

6. Frakkland. 

Vigtin er byggð á vatns þunga þeim, sem rúmast í 

teningsmynduðu íláti, sem er að stærð "og metre á hvern 

veg; vatnið á að vera sem þjettast, við 40 C. hita, því 

að þá fer minnst fyrir því. Þessi þungi heitir gramme!; 

1000 ýram., eða það sem 1 litre af hreinsuðu vatni 

vegur, heitir kólogramme; 1 kilogram. er 10 hectogram., 

1 heetogram. er 10 decagram., 1 decagram er 10 gram., 

1 Sbr. III. B. 6. Þ) €). 
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Í gram. er 10 decigram., 1 decigram. er 10 centigram., 

1 centigram. er 10 milligram., 1 myriagram er 10 kilo- 

gram., eða 10000 gram. 1 quintal metrique (Centner) 

er 100 kílogram., 1 kilogram. er jafn 2 pnd. dönskum. 

(sbr. ILL B. 4.). 

Þessi vigt Frakka, sem kölluð er metrisk vigt, er 

einnig höfð fyrir gull- og silfur- og lyfjavigt. 

7. Holland. 

Vigt er þar öll hin sama og á Frakklandi (síðan 

1821 og 1823) við verzlun, gull og silfur, en öðrum 

nöfnum er hún þar nefnd: 1: Pond (== kílogram.) er 10 

ons (== heetogram.), 1 ons er 10 lood (== decagram.), 

1 lood er 10 Wigtje (==gram.), 1 TVigtje er 10 korrel 

(=decigram.). 

Lyfjavogarpundið er 12 Ons, 1 Ons er 8 Drachm., 

1 Drachm. er 3 Serupl., 1 Skrupl. er 20 Grein; lyfja- 

vogarpundið er því 5760 Grein, og ekki meira en %% af 

vöruvogarpundi Hollendinga. 

8. Belgía. 

þar er sama vigt og á Frakklandi, og heitir sömu 

nöfnum. 

9. Spán. 

1 Quintal macho, eða hið stærra Centner, er 6 

arrobas eða 150 libras (pund), en hið almenna Centner, 

eða quintal, er 4 arrobas eða 100 líbras. 1 arroba er 

25 libras, eða 4 cuartillas, 1 cuartilla er 4 onzas, 1 

onzsa er 8 ochavas. 1 líbra er 2 marcos (merkur). 

Þetta pund, sem: kallað er Kastilíupund, er þeim 

mun minna en danskt pund, að 25 Kastilíupund eru 23 pnd. 

á danska verzlunarvog. Mörkin er höfð fyrir gullvigt, 



38 

silfurvigt og lyfjavigt. Ýmsa aðra vigt hafa Spánverjar 

einnig. 

10. Portúgal. 

1 Quintaler 4 arrobas (sbr. 11. B.9.), eða arratels. 

1 arroba er 32 liðras (pund), þá er 61 # í Portúgal 

jafnt 56 pnd. dönskum. 

11. Rússland. 

1 berkowets (skpnd.) er 10 pud, 1 pud er 40 pund, 

1 pund er 32 lóð, 1 lóð er 3 solotnik. 

Rússneska pundið er þeim mun minna, en hið danska, 

að 400 rússnesk pund, eða 1 berkowetz, eru að. eins 

3271 00 pund dönsk. 

12. Bandaríkin í vesturheimi. 

Vigtin er hin sama og á Englandi. 

TI. Mál. 

A. Danmörk. 

1. Vörur. 

(Salt, steinkol, börkur, korn, kúmen, kalk, síld, á- 

vextir, smjör, kjöt, flesk, aðrar feitartegundir, o. s. frv.) 

1 lest af steinkolum eða berki er 18 tunnur, hver 

tunna 10 skeppur; 1 lest ef spánsku salti er 18 tunnur, 

hver tunna 8 skpp. 

1 lest af korni, frakknesku salti, o. s. frv. er 12 

tunnur, 1 tunna 8 skpp., 1 skeppa er 4 fjórðungsker, 

1 fjórðk. er 2 áttungar, 1 áttungur er tveir hálfáttungar, 

1 hálfáttungur er 1 pott., Í pottur er 4 pelar. 

(Steinkola og barkartunna á að vera 5!/, teningsfet 

að innanrúmi og tekur 176 potta; korn og kalktunna er 
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4l/, teningsfet að innanrúmi og tekur 144 potta; salt er 

mælt í sama tunnumáli og korn. Mjöl, smjör, tólg, sápa, 

kjöt, fiskur, lýsi og aðrar verzlunarvörur, er mælt í tunnu- 

máli því, sem öl er mælt í, og tekur 136 potta. 

1 tunna af norsku salti á að vega 250 pnd. 

1 Kartel er mælir við verzlunina á Grænlandi, er 

tekur 27, tunnu danska. 

1 kornlest, farmrúm í skipi, er venjulega talin 22 

til 33 tunnur. 

1 viðarlest er 4000 pnd. 

1 varningslest (Commerce-Læst) er að þyngd frá 

600 til 5200 pnd.?, ellegar smávarningur, er rúmast Í 

80 til 100 teningsfetum. Þannig fara í 1 varningslest 

18 tunnur af biki og tjöru, 10 skpnd. af hör, 2 faðmar 

af 1 álnar löngu brenni (sjá MI. 3. g. 1.), 26 tunnur af 

korni, 18 skpnd. af þurkuðum saltfiski, 15 skpnd. af 

hörðum fiski; 1 hestur; 16 knippi af umbúðamottu, 10 

í hverju; 20 tunnur af salti og steinkolum; 32 strangar 

af segldúki, 2 í hverjum; 1750 þaksteinar; 80 teningsfet 

af eikartrjám og 100 teningsfet af furutrjám, plönkum og 

borðum; 80 heilar og 120 hálfar krukkur af vínberjum. 

2. Lagarmál. 

Undirstaða lagarmálsins er potturinn, hann á að 

vera svo stór, að 32 pottar af hreinu vatni fylli tenings- 

fet; þessir 32 pottar eiga og að vega 62 pnd. (sbr. 11. A.). 

1 pottur er 2 merkur eða 4 pelar. 

1 kanna er 2 pottar. 

1) Það er þó ekki ugglaust, að telja 4000 pnd. í varningslest, 

eins og sumir hafa gjört; því að jafnframt verður að hafa tillit til 

rúmsins, sem vörurnar þurfa. þannig fer miklu minni þungi af fiðri 

og korktöppum og. öðru slíku í lestina, en af járni eða blýi. 
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flaska er 3 pelar. 

kútur er 8 pottar. 

anker er 38 pottar“. 

áma er 160 pottar. 

uxahöfuð er 228 pottar (6 anker). 

pípa er 480 pottar (3 ámur). 

fat (Fuder) er 4 uxahöfuð. 

Stykfad er 5 uxahöfuð. 

Fjerce er 4 anker. A 

Öltunnan á að taka 136 potta og vera 41/, tenings- 

fet að innanrúmi. Lýsis og tjörutunnan á að taka 120 

potta, og hver pottur vegur 19/, pnd., og eins Í pottur 

af olíu. 

3. Lengdarmál. 

a) Álna og feta mál. 

1 fet er 12 þumlungar, 1 þumlungur er 12 línur. 

1 alin er'2 fet, eða 24 þumlungar, eða 288 línur. 

1 alin er óg 4 kvartil, 1 kvartil er 6 þumlungar. 

1 faðmur ér 3 álnir. 

1 mæliskapt (Rode) er 12 fet, eða 6 álnir. 

1 

1 

1 

míl. 

b) Landamál. 

fet er 10 þumlungar, 1 þuml. er 10 línur. 

mæliskapt (Rode) er 10 fet. 

míla dönsk er 12000 álnir danskar; 14759/, „0, dansk. 

eru Í mælistig af miðjarðarlínunni. 

3) þannig reikna Danir venjulega ankerið, en þó er það og opt 

talið 40 pottar, og samsvarar það þá nákvæmlega lagartunnu (lýsis- 

og tjörntunnu) stærðinni, sem eiga að taka 120 potta. Eptir því 

verða og rjettir 15 kútar í hvorri 120 potta tunnu. En eiginlega 

eiga að vera 89 pottar í ankeri, samkvæmt tilskip. dags. 10. jan. 1698. 
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1 vika sjávar er 11821 alin dönsk; 149%%66 dansk. 

viku sjávar eru Í mælistig af miðjarðarlínunni. 
- 

1 þingmannaleið er 5 mílur danskar. 

c) Flatamál. 

1 Ea faðmur (ferhyrndur faðmur) er 9 a álnir. 

1 a alin er 4 fet. 

1 æ fet.er 144 a þumlungar. 

D 5 rn) þuml. er 144 línur. 

d) Hringmál. 

1 hringur er 3600 (mælistig). 

19 — 60' (mínútur). 

1! — 60" (sekúndur). 

— 60! (tertsíur). 

al — 60'' (kvartar), 

„Ed —  60v (kvintar. 

1 —  G0vr (sextar). 

T. a. m. 249, 18), 56", 46'', B!'',; a8vsðirvr, (les: 

24. mælistig, 18 mínútur, 56 sekúndur, 46 tertsíur, 8 

kvartar, 28 kvintar og 37 sextar. 

Hnattstaða Reykjavíkur er 649, 8', 40'' norðlægrar 

breiddar, og 349, 35!, 0'' fyrir vestan Kaupmannahöfn. 

e) Jarðamál í Danmörk (Hartkorns-Maal). 

1 tunna er 8 skeppur; 1 skeppa er 4 fjórðungsker; 

1 fjórók. er 3 tólftungar skeppu (Album). 

(1 tunnuland er í landamælingum 14000 — álnir; 

en jarðyrkjumenn telja 1 tunnu rúgekru ekki nema 11000, 

byggekru 10000 og hafra-ekru 8000 = álnir). 

f) Vallar og engjamál. 

1 vikuverk er 6 daga sláttur (eyrisvellir, teigir). 
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1 kýrvöllur er 3 dagsláttur. 

(Dagslátta í túni er ferskeyttur völlur, 30 faðmar á 

hvern veg, eða 900 — faðmar, eða 8100 — álnir. 

Engjadagslátta er ferskeytt engi, sem sje 40 faðmar á 

hvern veg; hún er því 1600 faðmar, eða 14400 

álnir, nokkuð stærri en 1 tunnu land). 

9) Mál á innanrúmi eða líkamsstærð (eptir teningsmáli). 

1. Brenni. 

1 teningsfaðmur (brennifaðmur) er 9 teningsálnir. 

1 teningsalin er 8 teningsfet. 

1 teningsfet er 8 teningskvartil. 

(Brennifaðmur er brennihlaði, hlaðinn úr álnarlöng- 

um brennikubbum, hann er faðmur á hæð og faðmur á 

lengd). 

2. Tígulsteinn. 

1 faðmur er 27 álnir. 

1 alin er 8 fet. 

1 fet er 8 kvartil. 

(Hjer er faðmurinn öldungis teningsmyndaður, og 

þess vegna jafn á alla vegu, lengd, breidd og hæð; hann 

er því 3 sinnum eins stór og brennifaðmurinn). 

3. Hey. 

1 málfaðmur, eða mælihlass, heys er eptir Búalögum 

að rjettu lagi 3 álnir á hvern veg, hæð, lengd og breidd; 

hann er því jafnstór og faðmur af tígulsteini. Í mál- 

faðmi eiga að vera eptir Búalögum 7 málbandshestar, 

eða 14 sextán fjórðunga baggar, eða 28 vættir. 

h) Tímatal. 

1 öld er 100 ár. 

1 tugur ára er 10 ár. 
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1 ár er 2 missiri. 

1 hlaupár er 366 dagar. 

1 almennt ár er 13 vikumánuðir, 12 almanaksmán- 

uðir, 52 vikur og 1 dagur, eða 365 dagar. Þá eru í 

árinu 12 þrítugnættir mánuðir og 5 dagar betur. 

1 jafndægra-ár (tropisk Solaar) er 365 dagar, 5 

stundir, 48 mínútur og 55 sekúndur. 

1 tunglár (12 tungl) er 354 dagar, 8 stundir, 38 

mínútur og 36 sekúndur. 

1 vikumánuður er 4 vikur. 

1 almanaksmánuður er ýmist 30 eða 31 dagur, en 

í febrúarmán. eru venjulega ekki nema 28 dagar. 

1 vika er 7 dagar. 

1 dagur er 2 dægur, 8 eyktir, eða 24 stundir. 

1 eykt er 3 stundir. 

1 stund er 4 fjórðungar stundar eða 60 mínútur. 

1 fjórðungur stundar er 15 mínútur. 

1 mínúta er 60 sekúndur. 

(Athugas. Fjórða hvert ár er hlaupár, eða þegar ártalinu verður deilt 

með 4; þó eru þau aldamótaár, þegar aldatölunni verður 

ekki deilt með 4, almenn ár; á 400 árum eru því ekki nema 

97 hlaupár. Á hlaupárum eru í febrúarmán. 29 dagar, 

og hlaupdeginum er skotið inn 24. dag mánaðarins. Dag- 

urinn byrjar á miðnætti. Kirkjuárið byrjar 1 sunnudag í 

jólaföstu, en hið almenna ár 1. dag janúarmán. Dagur 

er lengstur um sumar-sólhvörf, 21. d. júnímán., styztur 

um vetrar-sólhvörf, 21. d. desembermán. Dagur og nótt 

eru jafnlöng á jafndægrum 21. marzm. og 21. septem- 

berm. Sólhvörf og jafndægur eru ekki ætíð 21. í þessum 

mánuðum, heldur frá 20.—22.). 
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B. Önnur ríki. 

1. Norvegur. 

Mál er þar, eins og vigtin, líkt því sem er í Dan- 

mörku. 

1 lest, farmrúm í skipi, er 70 vogir af hörðum fiski. 

1 vog er 3 bismer-pund (sbr. Il. B. 1). 1 viðarlest er 

647, teningsfet, en varningslest 837 teningsfet. 

2. Svíþjóð. 

a) Vörur. 

1 korntunna er 2 spannar (hálftunnur). 

1 spann er 2 hálfspannar. 

1 hálfspann er 2 fjórðungsker. 

1 fjórðungsker er 4 kappar. 

1 korntunna er því 32 kappar, eða 56 kannar 

(könnur), eða 112 stoop, eða 448 quarter, eða 1792 ort. 

(Korntunna er að innanmáli 53 teningsfet sænsk. Á 

kornmáli (fyrir hveiti, rúg, bygg, hafra, baunir og stein- 

kol) eru 4 kúfstroknir kappar lagðir ofan á mælda korn- 

tunnu, eða Í tunnu (1 skeppa), á malttunnu er viðbótin 

6 kappar, á salttunnu og kalktunnu 2 kappar. Sænsk 

korntunna er þeim mun stærri en dönsk, að 27 sænskar 

tunnur samgilda 32 dönskum; en aptur samgilda 71 kola- 

tunna sænsk 65 dönskum tunnum. Mál það, sem mjöl, 

jarðarávextir, saltað kjöt, fiskur, lýsi, tjara, bik og nokkr- 

ar litartegundir eru mældar í, tekur að eins 48 kannar). 

6) Lagarmál. 

1 foder er 2 pipar, 1 pipa er 2 oxhufuvuder (uxah.). 

1 uxahöfuð er 17“ áma. 

1 áma er 2 ambar (4 anker). 

1 amba er 2 anker. 
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í anker er 15 könnur. 

1 kanna er 2 stoop. 

(Áma að sænsku lagarmáli er þeim mun stærri en 

dönsk, að í henni eru 168 pottar danskir, en í danskri 

ámu 160 pottar. Öltunnumál hjá Svíum er og haft fyrir 

mjöl, kjöt og fiskmál; öltunnan er 48 könnur, eða 96 

stoop, eða 384 quarter, eða 1536 jómfrúr; 23 öltunnur 

sænskar, eru jafnar 22 öltunnum dönskum, og 31 stoop 

sænsk jöfn 42 pottum dönskum, éða 1 stoop er hjer um 

bil 51 peli að dönsku máli. Tjörukagginn getur verið 

Lstoop minni en öltunna; hann ætti eptir því að taka 129 

potta danska, en hann tekur ekki meira en 120 potta og 

stundum ekki meira en 112 potta af tjörunni frá Kalmar). 

c) Lengdarmál. 

1 míla sænsk er 36000 fet sænsk. 

2 fet sænsk eru 1 alin. 

(37 fet sænsk eru jafnlöng 35 fetum dönskum, en 

12 mílur sænskar jafnar 17 dönskum). 

3. Prússaveldi. 

a) Kornmál. 

1 Scheffel er 16 Metsen. 

(1 Sceheffel er 1% teningsfet að innanrúmi; 81 

Scheffel eru því 32 korntunnur danskar, og 81 Metzen 

eru 64 fjórðungsk., eða 2 tunnur. Tunnumál það, er 

salt, kalk, gyps, steinkol og viðarkol eru mæld í, tekur 

4. Scheffel, og er því að innanrúmi 7 teningsfet. Eru 

því 99 slík mæliker (tunnur) jöfn 128 kolatunnum dönskum). 

6) Lagarmál. 

Lagarmálið er Quart, er tekur " Metze, það er 
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þeim mun stærra en pottur, að 27 Quart eru nákvæm- 

lega mældir 32 pottar danskir. Vínmálið er uxahöfuð ; 

1 uxahöfuð er 3 ÆEúmer (ámur); 1 Eimer er 60 

Quart, eða 2 anker; hvert anker er því 355 pottar 

danskir. 1 öltunna er 100 Quart, og því nákvæmlega 

mæld 1181, pottur að dönsku máli. 

c) Lengdarmál. 

Prússneskt fet er jafnt dönsku feti (það er almennt 

kallað rínlenzkt fet). 

Prússnesk alin er þeim mun lengri en dönsk alin, 

að 16 prússn. álnir eru 17 danskar; er þá prússn. alin 

251, þumlungur danskur. 

4. Þýskaland. 

Fetið er þar hið rínlenzka eða danska fet; vigt og 

mál eru þar því eins og í Danmörku (sbr. II. B 4.). 

5. England. 

a) Kornmál. 

Imperial-quarter er liðugt helmingi stærri en körn- 

tunna dönsk, eða 11 guarters eru 23 korntunnur danskar. 

1 last (lest) er 2 weys eða tons. 

1 ton er 5 quarters. (Lestin er því hartnær 21 

tunna dönsk). 

1 quarter er 2 coombs. 

1 coomb er 4 bushels. 

1 bushel er 4 pechs. 

1 pech er 2 gallons. 

1 gallon er 2 pottles, 4 quarts, 8 pinis, eða 32 

gills (dsjálls). 

1 boll er 6 bushels. 
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(Gallon tekur 4%, potta danska, eða nákvæmara: 

27 gallons eru 127 pottar danskir; gallon er einkanlega 

haft fyrir lagarmál). 

6) Kolamál. 

Samkvæmt tilsk. 1834 eru kol á Englandi einungis 

seld eptir vigt, síðan 1. d. jan. 1836, í tons. 

c) Lagarmál. 

Öl er mælt í fun. 1 tun er 2 ðutts, 2 pipes, 4 

hogsheads, 6 barrels, 12 kilderkins, eða rundlets, 24 firkins. 

1 firkin er 9 gallons. 

1 barrel tekur því 36 gallons, eða 169 potts. 

Vínmál og brennivínsmál er tun. 

1 tum er 2 pipes eða 2 butts, 3 puncheons, 4 

hogsheads (uxahöfuð), 6 tierces, 8 barrels, 14 rundlets 

eða 252 gallons. 

d) Lengdarmál. 

Fetið er nokkru styttra en danska fetið, svo að 69 

fet ensk eru 67 fet dönsk eða rínlenzk, 

1 míla ensk er 8 furlongs (förrl.). 

1 furlong er 40 perches (pertsches). 

1 perche er 51, yards (alin). 

1 vard er 3 fet, og eru því 46 yards 67 álnir 

danskar, og ensk míla er 5127 fet dönsk, svo að 19 mílur 

enskar eru hjer um bil 4 danskar. 

1 fathom (faðom, faðmur), er 2 yards. 

1 fet er 17, spönn, 8 hands, 4 palmes, eða 13 

inches (intches, þumlungar). 

6 Frakkland, 

a) Kornmál. 

100 litres (sjá Ill. B. 6.b), eða 1 hectoliter, er haft 
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fyrir kornmál; 32 hectolitres eru jafnir 23 korntunnum 

dönskum. 1 metre teningsmyndaður er brennimál, sem 

tekur 827, teningsfet dönsk. 

6) Lagarmál. 

Teningur, sem er , úr 1 netre á hvern veg, heitir 

litre, hann tekur liðugan pott danskan, eða 57 litres eru 

59 pottar. 

Vigt og mál Frakka er mjög þægilegt í reikningi, 

þar eð ávallt hleypur á tugum, og er þessi aðferð ný- 

komin á fót; ýmsar aðrar þjóðir eru og farnar að reyna 

til,,að koma þessari vigt og máli á hjá sjer. Enn helzt 

þó við á Frakklandi ýmislegt úr hinni eldri vist og máli, 

t. a. m. Parísar-markpund (lúvre poids de marc), sem er 

mjög litlu ljettara en danskt pund; það skiptist í 16 únsíur. 

Til eldra málsins heyrir Parísarfetið, pied du roi 

(pje du roa), sem eru 6 í 1 tocse (toas) eða faðmi: Par- 

ísarfetið er litlu stærra en danskt fet. 

Vínmálið er muid (mui), er tekur 864 pintes (pengt): 

1 pénte er litlu minni en pottur danskur. 

c) Lengdarmál. 

1 metre er 4439, Parísarlínur, eða 39 fet dönsk; 

16 metres eru því 51 fet dönsk. Minna lengdarmál 

kemur fram, við það að deila með 10, og eru nöfnin 

á því mynduð með því að bæta framan við latínsku 

orðunum: deei, centi, milli, er þýða þá: tíundu, hundr- 

uðustu og þúsundustu parta. 1 metre er þannig 10 

decimetres, 100 centímetres, 1000 millimetres. 1 milli- 

metre er ekki full *, lína að dönsku máli. Lengra mál 

en metre myndast á sama hátt með grísku orðunum: 

deka, hekto, kilo, myria (10, 100, 1000, 10000). Þann- 

ig-eru 10 metres 1 dekametre, 100 metres 1 hektometre 
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o.s.frv. 10000 metres, eða myriametre, er haft sem vega- 

mál (míla), og er hjer um bil 1 að dönsku mílumáli, 

eða nákvæmara: 64 myriametres eru 85 mílur danskar. 

7. Holland. 

a) Kornmál. 

(Alls konar mál á Hollandi er hið sama og á Frakk- 

landi, en gefin eru því þar önnur nöfn). 

Þegar litre er haft fyrir kornmál, heitir það kopp. 

100 köpp, eða 1 hektolitre, heitir Zak (sekkur) eða 

mudde (rasiðre). Lest er 30 mudder, er því hollenzk lest 

hjer um bil 217, korntunnur danskar, eða mjög lítið minna 

en kornlest dönsk. 

4) Lagarmál. 

Þegar litre er haft um lagarmál heitir það kan (kanna). 

1 kan er 10 maatjes. 

1 maatje er 10 vingerhoed. 

100 kan heitir vat og er jafnt 1 hektolitre. 

c) Lengdarmál. 

Metre kallast elle (alin). 

Decimetre kallast palm. 

Centimetre —— dwim. 

Millimetre —-- streep. 

1000 metres, eða kilometre, kallast myl. 

(Eldra mál og vigt er einnig til í Hollandi, og er 

það nokkuð öðruvísi og ýmislegt innbyrðis í borgunum 

sjálfum). 

8. Belgía. 

Þar er málið, eins og peningar og vigt, orðið að 

4 
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mestu eins og á Frakklandi, þó eymir þar enn nokkuð 

eptir af málinu og vigtinni fornu. 

G Spán. 

a) Kornmál. 

1 cahiz er 12 fanegas. 

1 fanega er 12 almudes, eða celemines. 

1 almude er 4 quartillos. 

33 fanegas eru 13 korntunnur danskar. 

1 Saltlest er 4 cahiz; eru þá 33 lestir spænskar 

jafnar 59 lestum dönskum, þeirra er 12 tunnur eru í hverri. 

b) Lagarmál. 

Vínmálið er cantara, eða arroba major, er tekur 

liðuga 16 potta danska. 

Mæliker það, er olía er mæld í, heitir og arroba, 

en það er minna mál, og tekur ekki meir en 137 pott 

danskan. 

c) Lengdarmál. 

1 pie (fet) er 1'/4 palmos, 12 pulgadas (þumlungar), 

16 dedes, eða 144 líneas. 79 fet spænsk eru jöfn 70 

dönskum. 

3 pies eru 1 Kastilíu-vara, eða alin. 

1 ðraza, estado, eða toesa (faðmur), er? varas, eða 

6 púes. 

10. Portúgal. 

a) Kornmál. 

Mæliker það, er komm erí mælt, er mojo, sem tekur 

15 fangas. A 

1 fanga er 4 alqueiras. 



öl 

18 fangas í 

dönskum. 

1 alqueira í Oporto má reikna '% af fanga, og 

því lítið meiri en 1 skeppu að dönsku máli. 

Salt er mælt í Lissabon með sama mo0jo, og er 

það því 55% tunnu að dönsku máli. 

1 málheiro í Oporto er látið vera 336 razas, hver 

raza er 2222 teningsþumlungar að Parísarmáli, og því 

hjer um bil 106, tunna dönsk. 

Portúgal eru. jafnar 7 korntunnum 

b) Lagarmál. 

tonelada er 2 pipas, eða botas. 

pipa er 26 alnudas. 

almuda er 2 alqueiras, eða potas. 

alqueira er 6 canhadas. 

canhada er 4 quartilhos. 

1 pipa í Lissabon tekur ríflega 450 potta danska, 

en í Oporto 459 potta danska. 

a = 

c) Lengdarmál. 

1 vara er 1); ensk vard; 4 varas eru því jafnar 

7 álnum dönskum. 

1: covado er og alin við smáverzlun, og er hún jöfn 

3 palmos de Craveiros. 

1 fet að húsagerðar- máli er jafnt % covado; 25 

slík fet eru jöfn 27 dönskum. 

Styttra covado er og til, sem er jafnt 2 fetum al- 

mennum, eða 3 palmos almennum; það mál er því litl- 

um mun lengra en dönsk alin. 
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11. Rússland. 

a) Kornmál. 

1 tschetwert er 8 tschetwerik. 

1 tschetmwert er 2 osmín. 

1 osmín er 2 pajok. 

1 pájok er 16 garntis. 

- 2 tschetwert eru hjer um bil 3 korntunnur danskar, 

eða nákvæmara 57 tsehetwert eru 86 tunnur danskar. 

Í Kúrlandi og Líflandi er kornmálið tunna, er 

skiptist í 2 loof. Tunnan er hjer um bil eins og korn- 

tunna dönsk, þó heldur minni, því að 50 tunnur dansk- 

ar eru 101 loof, eða 501), tunna. 

6) Lagarmál. 

Sarakowoja botschka er 40 wedro, eða 13, anker. 

1 wedro (aðalmælikerið) er 10 Kkruschka, eða stoof. 

3/, stoof er 1 flaska. 

11 krusehka eru 14 pottar. 

ce) Lengdarmál. 

1 saschehn (faðmur) er 3 arschin, eða 7 fet ensk. 

1 arschin er 28 þumlungar, eða 16 werschock. 15 

arschin eru 17 álnir danskar, en 10 awerschock eru 17 

þuml. danskir. 

Á Kúrlandi og Líflandi er bæði mælt eptir rínlenzku 

feti, og einnig eptir sjer eiginlegu Íeti og alin, sem er 2 

fet.  Kúrlenzka alinin er þeim mun styttri en hin danska 

að hjer um bil 7 Kúrl. álnir eru 6 danskar. 

12. Bandaríkin í vestwrálfu. 

Málið er þar, eins og vistin, hið sama og á Eng- 

landi. 
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IV. Tali vara. 

a) Kálhöfuð, síld, egg, saumur, tígulsteinn og þaksteinn, 

heyhestar, 0. s. frv. 

I Skok er 3 Snese, eða 60 einingar. 

1 Qel er 4 Snese, eða 80 einingar. 

1 hundrað smátt er 5 Snese, eða 10 tugir, eða 100 

einingar. 

1 hundrað stórt er (6 Snese), 10 tylftir, eða 12 tugir, 

eða 120 einingar. 

1 þúsund er 1000 einingar. 

1 þúsund stórt er 10 hundruð stór, eða 1200 ein- 

ingar. 

1 Snees er 20 einingar. 

1 Trave er 20 Neg, eða einingar. 

1 tugur er 10 einingar. 

6) Hnappar, skinn, viður, o. s. frv. 

1 stórtylft (tylftatylft, Gros) er 12 tylftir (Dusin), 

eða 144. einingar. 

1 tylft er 12 einingar. 

1 Zimmer er 4 Degger, eða 40 einingar. 

1 Degger er 10 einingar (skinn). 

1 tylft (Tylt) er 12 einingar (borð). 

(Í viðarkaupum er talið eptir Ring, sem er 240 

Staver, þó er og talið eptir hundruðum og stórum þús- 

undum (stórþúsundum). Siglutrje. og sívöl trje eru sold eptir 

Palmer, og eru 3 Palmer? 10 þumlungar og 2 línur. 

Eikarplankar eru seldir eptir kravel. Þegar plankinn er: 

81, fet á lengd, á hann að vera 5 þuml. á þykkt 

Si = ir 

a sr 

a Sa a Fr 

1) 46 Palmer eru jafnar 18 fetum dönskum. 
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15 — fet á lengd, á hann að vera 3 þuml. á þykkt 

ap a SN 

ce) Pappír. 

1 Balle er 10 hrís (Riis). 

1 hrís er 20 bækur. 

1 bók er 24 arkir af skrifpappír, en 25 arkir af 

prentpappír. 

Vin 

Um þýðingu margs konar talna. 

Margs konar tölur kallast þær tölur, sem hafa á- 

kveðna þýðingu auk þeirrar, sem í þeim sjálfum liggur, 

sem tölum. 

Reikningur margs konar talna er auðveldur, þegar 

búið er að. nema 4 reiknings-tegundir eins konar talna, 

og tekið er eptir, hversu margar einingar af lægri tegund 

eru í einni einingu af hærri tegund, og er þá ekki önn- 

ur reglan, en deila þeirri tölu, sem út kemur af saman- 

lagðri, eða margfaldaðri, tölu hinnar lægri tegundar, með 

þeirri tölu, sem felst í hverri einingu hærri tegundar. 

T. a. m. ef jeg á að gjöra 64/3 að mörkum, þá deili 

jeg 64 með 16; því að 16 einingar af lægri tegundinni 

(nl. skildingunum) eru í hverri einingu hærri tegundar 

(nefnil. mörkunum), og verða það þá 4 #. Á líkan hátt 

má gjöra 85 lóð að pundum, með því að deila 85 með 

82 (af því að svo eru mörg lóð í pundi): 39) 85 (28 

Kvótinn (2 B) eru 9? einingar af hærri 64 

tegundinni, en afgangurinn (21 166) eru svo 21 lóð. 

margir tugir og einingar af hinni lægri. Einnig má gjöra 

hærri tegund að lægri tegundum, með því að margfalda 
2 

með þeirri tölu, sem felur í sjer jafnmargar einingar, og 
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hver eining hærri tegundarinnar gjörir, til að mynda, ef 

gjöra skal 15 rdl. að mörkum, skal margfalda þá með 

6: 15 >< 6 = 90 X£ (því að hver ríkisdalur felur í sjer 

6 einingar marka). 

8. gr. 

Samlagning. 

Þegar leggja skal saman margs konar tölur, er at- 

hugandi, að samkyns-tölur, eða tölutegundir, skrifist hver 

undir aðra, sú fyrst, eða næst vinstri hendi, sem hæst er, 

0. s. frv. og hin lægsta síðast, eða næst hægri hendi. 

Byrjar þá samlagningin á lægstu tölunum, éða tegund- 

unum, til hægri handar; fáist þá 1 heill, eða fleiri heilir, 

af þeirri tegund, sem næst er fyrir framan, með deilingu, 

er honum bætt við hærri tegundina, eða hann er geymd- 

ur, þangað til farið er að leggja saman þá tegundina; 

en afgangurinn er settur undir sömu tegund, sem Í var 

deilt, eða saman var lögð. Eins skal fara með aðra 

röðina, og hinar, ef fleiri eru. 

1. 8rdl. 44 8/ 2. 4 vættir 1 fjórð. 5 merkur. 

5-- 2- 3- 6 — $ — 18 — 

S-- 3-15 - 9 — 1 — 16 — 

4 -- 5-12- 5 = 6. 15 = 

BA LR 

Hjer er /3 deilt með 16, 3 — 27 

sem er 1 #, og {aptur 3 ri 

með 6, sem er 1 rdl, oki klo :90 17 #02 

Dót — 

Hjer er mörkum deilt með 20, 

sem er 1 fjórðungur, en fjórð- 

ungum með 8, sem er 1 vætt. 
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3.. 493 rdl. 54 8 

69 —.74.= 

10 — 13 - 

180 — 92 - 

814 —, 41 - 

Hjer er skildingafjöldanum deilt með 96 af því 96 skildingar 

eru Í hverjum ríkisdal. 

4. 

ot 

1336. ámur, 2 anker, 4 kútar, 7 pottar 21 áma, 

1 anker,-4 kútar, 3 pottar - 104 ámur, „ anker, 

3 kútar, 5 pottar á 13 ámur, 1 anker, „ kútur, 

2 pottar -- 16 ámur, 2 anker, 1 kútur, 6 pottar. 

== 1492 ámur, „ anker, 2 kútar, og 7 pottar. 

341 sk2, 518, 6 8, 516, 2 kvint. - 974skg, 318, 

4%, 5 160, 3 kvint. - 84136 skæ, 13 18, 12 8, 16 lóð, 

1 kvint. 80 sk%, 118, 4, 2 kvint. = 85532 ské, 

31, 10 %, 28 lóð. 

9. 

Frádragning. 

Sama aðferð er höfð, þegar draga skal frá í reikn- 

ingi margs konar talna, eins og við frádragningu eins 

konar talna, með þeim mismun einungis, að þegar lána 

þarf, merkir hinn eini, sem lánaður er hjá næstu tegund 

fyrir framan, ekki 1 tug hennar, heldur svo margar eining- 

ar. hinnar lægri tegundar, sem felast í hverri einingu af 

hinni hærri; t. a. m. ef 1 er lánaður hjá mörkum, eru 

það 16 ; og ef 1 er lánaður hjá ríkisdölum, eru það 6 £. 

6. 61 38 Slóð 7. S24rdl. 34 8/ 

4 -12- 6 — 759 — 4-12- 

1- 72 2— 64 — 4-12- 



8. 6 ææ 106 fisk. 3. wiðbrál 

3 - 118 — 2 - 48 - 

2 - 108 — 0 = 

10. 12skð „IB 38 

8— 5. 9- 

3— 14 - 10 - 

Aðferðin er hin sama, þegar til láns er tekið, þó 

engin tala sje í því sæti, sem aðra tölu á frá að draga; 

sbr. 10. dæmi. 

10. gr. 

Margföldun. 

Þegar margfalda skal margs konar tölur, verður marg- 

faldari að vera eins konar tala, því að hann sýnir ein- 

ungis, hversu opt margfalda skuli hverja tegund. Marg- 

földun byrjar, frá hægri til vinstri handar, á hinni lægstu 

- tölutegund. Verði þá, þegar hver tegund er þannig marg- 

földuð, úr pródúktinu 1 heill, eða fleiri, af hinni næstu 

hærri tegund, legst það við hina næstu töluröð, eða sæti, 

en afgangurinn er skrifaður undir þá tölu, sem honum er 

samkynja. Deiling er höfð til að finna, hversu margir 

af hærri tegundinni felast í pródúkti lægri tegundar, eins 

og áður er sagt (8. gr.). 

11. 12rdl. 54 12/$ 12. 9 105 áln. 

7 Bi 

AR AO 

13. Tvætt. 6 fjórð. 17 merk. 14. 12skp. 15lpd. 9 pd. 

7 6 

ð4— T— 19 — 16 — 13—6— 

Ef fleiri tölustafir eru í margfaldara en einn, má 

dreifa honum í gjörendur þannig: 
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15. a) ördl. ómk. 5sk. # 16 15. b) órdl. ómk. ósk. # 16—= 

órdl. ómk, ósk. 82. ördl. ómk. ósk. 4 4. 

8 (annar gjörand. í16) 4 

a ag gs ya 

2 (hinn gjörand. í 16) 4 

LR I 

Í þessu dæmi stenzt rjett á í dreifingunni; því að 

8><2 == 16, og eins 45<4== 16. En það er ekki 

ætíð svo, heldur gengur ýmist af, eða vantar til, ber það 

optast við í þeim tölum, sem stakar eru (oddatölum). 

Ef til vantar, svo við þurfi að bæta, er margfaldandi 

margfaldaður með viðbætinum, og það pródúkt er lagt 

saman við pródúkt síðara (eða síðasta) gjörandans (sbr. 

16. a). Gangi aptur á móti af, er pródúkt tölunnar, sem 

ofaukið er, og margfaldanda, dregið frá síðara (síðasta) 

pródúktinu (sbr. 16. b). 

16. a) 18 rdl. 5 mrk. 12 sk. >< 37 = 6><6 1. 

18rdl.5mk.12sk.  Hjer vantaði 1 til, því að 6 >< 6 eru ekki 

6 nema 36, og því er margfaldanda, margföld- 

{13 —-4— 8 - —uðum með 1 (sem á vantar) bætt við síðara 

6 pródúktið. a 

682 —3— „- 

18 —5— 12 - 

701 — 2— 12 - 

16. 5) 18rdl. 5mk. 19sk.><37 =8><5 — 3. 

18rdl. 5mk. 12sk.  Hjer var 3 of aukið, því að 8 >< 5 

8 eru 40; þess vegna er margfaldandi 

TS — — margfaldaður með 3, og það pródúkt 

á dregið frá 758 rdl, 2 mrk. 
5 

I 

KR þa 4 

70 — 2— 12 - 
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ar 

Deiling. 

Þegar deila skál margs konar tölum með eins konar 

deili (því að svo á hann að vera, en ekki margskonar tala), 

verður að byrja á hæstu tegund, og ef þá verður afgang- 

ur, er hann gjörður samkynja lægri tegundinni og lagður 

við hana; verði nú aptur afgangur af henni, er honum 

breytt í líki næstu (lægri) tegundar og lagður við hana. 

17. 20% 9 lóð 2 kvintin:3.  Hjer ersagt:3í 20 — 6, þ.e.6 
3) 20 % 9 lóð 2 kvintin pnd., gánga af 2%%, sem gjörð eru að 

Big lóðum, með því að margfalda þan 

með 32, það verða 64 lóð, 9 lóð 

73 lóð; 3 í 1324 16ð, gengur 

þá af 1169, sem gjört er að kvint., 

með því að margfalda það með 4, 

-- 2? kvint. — 6; 3 irb = 2 

kvintin. 

18. 79 rdl. 4mk.12sk: 35 Dreifingu verður ekki við komið 

5) 79 rdl. Amk. 12 sk. (eins og í 18. dæmi) í deiling- 

7) Aa TO unni, nema þar sem allir gjör- 

- ndurnir gan í deilinum; 

2 — 1— 10%- hí að kt að ft "ið 

höfð aukning nje afnám. 

„Ef hæsta tölutegund er minni en svo, að henni verði 

deilt með deilinum, er hún margfölduð og þannig gjörð að 

lægri tegund, og verður hún þá stærri, að því leyti sem 

hún hefur fleiri smærri parta, en er þó í sjálfri sjer jöfn; 

t. a. m. ef skipta skal 3 vættum 7 fjórðungum og 13 

mörkum í 12 staði, verður fyrst að gjöra 3 vættir að 

fjórðungum, með því að margfalda þær með 8, og bæta 

svo T við, sem eru í næsta sæti, og verður það 31 fjórð.; 

12 í $1 = 2, þ. e. 2 fjórð. Á líkan hátt er farið með 

afganginn af 31, eða 7 fjórð, að þeir eru gjörðir að mörk- 

um, og er svo 13 bætt við, áður en þeirri tegund er skipt. 
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Þar eð stórhundruð (þ. e. 120), sem svo eru köllué, 

tíðkast enn bæði í hundraðareikningi á jörðum og ýmsum 

landaurum, og maður verður stundum að fá þau út úr mörg- 

um smáhundruðum, þá er reglan að deila smáhundruðunum 

með 120; það sem í kvótann kemur, verða þá stórhundruð, 

en afgangurinn álnir. Eigi að gjöra fiska af hundruðum 

á landsvísu, verður fyrst að gjöra fiskana að álnum, með 

því að deila tölunni með 2, og því, sem þá kemur í kvót- 

annn, aptur með 120. 

19. 120) 1265 áln. (10 c# 65 álnir 

1200 

65 áln. (afgangur). 

- Stórhundruð má gjöra að smáhundruðum, með því að bæta eins 

opt 20 við smáhundraða-töluna, og stórhundruðin eru mörg. 

Skildinga má gjöra að ríkisdölum með hægri aðferð 

en deila allri skildingatölunni með 96, en það er með því 

að stryka tvo tölustafi aptan af skildingatölunni, og marg- 

falda síðan tölustafina, sem eru fyrir framan, eða vinstra 

megin við strykið, með 4; því að hvert hundrað er 4 sk. 

meira en 1 rdl., eða 96sk. Er þá fyrsti tölustafurinn í 

pródúktinu settur undir einingastaf skildinganna, hægra 

megin við. strykið, og pródúktið svo látið ganga fram eptir, 

til vinstri handar, og fram fyrir strykið, ef það fer að 

nema hundruðum eða þúsundum. Síðan eru að nýju allir 

stafirnir, sem í pródúktinu eru fyrir framan strykið, marg- 

faldaðir með 4, og þetta nýja pródúkt ritað á sama hátt, 

sem hið fyrra. Verði hið nýja pródúkt enn svo stórt, 

að nokkrir stafir í því gangi fram fyrir strykið, þá eru 

þeir stafir enn margfaldaðir með 4, sem fram fyrir strykið 

ganga, og pródúktið, sem þá verður, ritað á sama hátt, 

sem fyr. Þetta gengur einlægt, unz pródúktið verður svo 

lítið, að enginn stafur í því gengur fram fyrir strykið. 
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Er þá dregið þverstryk undir öll pródúktin fyrir aptan 

langstrykið, og þær tölurnar lagðar saman, sem eru fyrir 

ofan þverstrykið. Sje summan, sem þá kemur, svo stór, 

að hún nemi hundruðum, svo að verði að setja nokkra 

stafi hennar fram fyrir strykið, þá eru þeir hinir sömu 

stafir margfaldaðir með 4, og pródúktið ritað, sem fyr. 

Ef það pródúkt er enn svo stórt, að nokkrir stafir þess 

gangi fram fyrir strykið, þá eru þeir aptur margfaldaðir 

með 4. Þetta gengur einlægt, unz summan fyrir aptan 

strykið er orðin svo lítil, að enginn stafur hennar nemur 

hundraði. Er þá aptur dregið þverstryk undir tölustafina 

fyrir aptan langstrykið, og þeir lagðir saman, sem eru fyrir 

aptan það og milli þverstrykanna. Verði sú summa, sem 

þá kemur, enn svo stór, að nokkrir stafir í henni gangi 

fram fyrir langstrykið, er farið aptur að öllu, eins og sagt 

var við fyrri summuna. Þessu er fram farið, una summ- 

an, millum tveggja síðustu þverstrykanna fyrir aptan lang- 

strykið, verður svo lítil, að enginn stafur hennar nái fram 

fyrir langstrykið. Sú summa er skildingafjöldinn í nýju 

tölunni. Síðan er dregið þverstryk undir allar tölurnar, 

sem eru fyrir framan langstrykið, og þær lagðar saman; 

það, sem þá kemur út, er ríkisdala fjöldinn. 

20. 6193 sk. Hjer er sagt: 4 ><(6 — 24, sem lagðir eru 

94 saman við 93; en þá kemur út einn hundraða 

1 AR stafur, og er hann settur fyrir framan lang- 

strykið og margfaldaður einnig með 4. það 

a Fr pródúkt er skrifað undir 17, sem urðu um 

Trd 21 sk. fram hundraðið við fyrri margföldunina; er 

þá 17 - 4 21, og er það skildingafjöldinn, 

en 64 1 Trdl. fyrir framan langstrykið 

er ríkisdala fjöldinn, 
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21. 9876)54 

395|04. 

15 |80 

60 

198 

4 

1102 

4 

10288rd 6 sk. 

3. Kapituli. 

Um brot. 

12. gr. 

Eðli brotatalna. 

Það kallast brot, þegar einingunni er skipt í jafn- 

stóra parta, og nokkrir af þeim eru tilteknir; brot er því 

einn eða fleiri af hinum jafnstóru pörtum einingarinnar. 

Alin skiptist í 4 kvartil, og verður því 1 kvartil, 2 kvar- 

til, 3 kvartil, brot úr alin, og eru þau þannig skrifuð: 

Ys ál., % ál., 3, áln., en lesast svo: einn fjórði hluti, 

tveir fjórðu hlutir (= hálfalin), þrír fjórðu hlutir álnar. 

En #%, (== fjórir fjórðu hlutir) áln. eru reyndar enginn 

hluti úr alin, heldur full alin. 

Sum brot eiga sjer eiginleg nöfn á vorri tungu, í. a. m.: helm- 

ingur, þriðjungar, fjórðungur, fimmtungur, sjöttungur, áttungur. 

Brot er skrifað með tveimur tölum, heitir önnur 

þeirra nefnari, og er hann skrifaður undir lítið þverstryk 
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(eða skástryk), og tiltekur hann, í hversu marga hluti 

einingunni er skipt. Hin talan heitir teljari, og er hann 

skrifaður fyrir ofan strykið, og sýnir, hversu margir af 

þessum hlutum eru við hafðir, t. a. m.: % == 2 þriðj- 

ungar, 5 == á sjöttungar. 

Eiginlegt brot er það, þegar teljarinn er minni en 

nefnarinn, og er það því minna en 1 heill, t. a. m.: 

Sg gr. t 

Ef teljari og nefnari eru jafnstórir, þá er brotið jafnt 

heilum ta 

Það er óeiginlegt brot, ef teljarinn er stærri en nefn- 

arinn, og má þá opt gjöra brotið að ólandinni tölu, 

þ. e. að heilli tölu og broti, með því að deila teljaran- 

tm með nefnaranum. Fyrir aptan heilu töluna, sem fram 

kemur, þegar þannig er deilt, er brotið sett, sem mynd- 

ast þannig, að afgangurinn af teljara hins óeiginlega brots 

verður aptur teljari nýja brotsins, og hinn fyrri nefnari 

nefnari þess. 

T. a. m: 3 = 1), % == 1), %g = 2, 

2935 = 1855, 3303 == 3110g. 

Ef nefnari hins óeiginlega brots gengur upp í telj- 

aranum, Svo enginn afgangur verði, þá koma einungis 

heilir, og verður talan þá eigi blandin. 

T.a.m. 23, 9, 5, 1, =, 135, = 5. 

Blandna tölu má gjöra að óeiginlegu broti, með því 

að margfalda heilu töluna með nefnaranum, og leggja 

teljarann við pródúktið; er þá teljari hins óeiginlega 

brots fenginn, en fyrir nefnara er hafður nefnari fyrra 

hrofsins sta 3, 

- 6 == 24, undir þessa 24 er nefnarinn, %, settur; 

því að hver um sig af 2 (hinum heilu) er == %, þá er 

2 ='% = % 
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Brot breytist ekki að gildi fyrir það, þó að bæði sje 

teljari og nefnari þess margfaldaður, eða báðum sje deilt, 

NT 

RL 4>{3.  12><2 
IQ 4. 48 482 A: 8 :4 

með sömu tölu, t. a. m.: 

a TL 96, * 96:92 48:3 6:4 

Ms 
48 9 ár 

Þess vegna má stytta brot, þ. e. minnka tölurnar, 

án þess að raska gildi brotsins, með því að deila teljara 

og nefnara með sömu tölunni. 

T. a. mg = = 

Blgo = 0, ag = 4, gg = Í. 

Ef teljari og nefnari eru svo stórir, að brotið verði 

ekki stytt í huganum, er leitað að stærsta sameiginleg- 

um mæli fyrir tölurnar í þeim báðum, þ. e. leitað að stærstu 

tölu, sem gengur upp í teljara og nefnara. En svo er að 

því farið, að nefnaranum er fyrst deilt með teljaranum, svo 

er teljarinn, sem í fyrstu deilingunni var hafður fyrir deili, 

hafður fyrir deilanda í annari deilingunni, en afgangur- 

inn fyrir deilir. Svona er einlægt haldið áfram, þangað 

til afgangurinn gengur loksins upp í deilandanum, sá af- 

gangur verður stærsti sameiginlegur mælir talnanna í 

teljara og nefnara. Ef enginn deilir gengur fyr upp en 

1 síðast, er það merki þess að tölurnar eiga engan sam- 

eiginlegan mæli, og heita þær þá innbyrðis frumtölur. 

392 én 
Teas im; 553 = 392) 833 (2 392| 8 

784 833|17 

49) 392 (8 

392 

0 
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t 

Í þessu dæmi eru 49 síðasti afgangur og stærsti sam- 

eiginlegur mælir fyrir brotið 322. Aptur á móti eiga töl- 

urnar „#62. engan sameiginlegan mæli, nema 1. 1585 

T. a. m; 862) 1585 (1 

862 

723) 862 (1 

793 

189) 728 (5 

695 

728) 139 (4 

112 

27) 98 (1 

27 

#1) 27 (97 

27 

0 

Þessi brot má minnka, með því að leita að stærsta 

sameiginlegum mæli: 

Bal“ 7 611 18 1009 Mið 

996 2708) 15, Í597) = 001819 505 50, 

1075 95 

13. gr. 

Samlagning. 

d) Brot með jafnstórum nefnurum. 

8 
— 

fg 

3 

5 fr ass 

ht 

Nerða - 216), 

Þegar nefnararnir eru jafnstórir, þarf ekki annað 

en skrifa upp teljarana: ogleggja þá saman. Ef 

summan verður stærri en nefnarinn (8), þá er 

summunni skipt með honum. það sem út kem- 

ur, eru heilir, og afgangurinn teljari í nýju broti, 

en nefnari þess er nefnari talnanna. Ef heilar 

tölur eru með brotunum, þá eru þær eins lagð- 

ar saman, og vant er, en bætt við þær því, sem 

heilt fæst úr brotunum. 5 
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. Úr V/s as %95 Pla og "/g (8 verða 2 3. 

Ur 575, 915, 355, "96 0g 1396 verða 3219, 8 

eða 218 3,% 

4. Úr 117rdl.34 2%, , 19 rdl. „# 35, /, 320 rdl. 

44 4, 981 rdl.5 #11 6,3 #77, (8, 24rdl. 

14 124, sk verða T13rdl. 5 K 187 /. 

b) Brot, sem svo eru á sig komin, að allir nefnar- 

arnir ganga upp Í stærsta nefnaranum. 

20 Stærsti nefnarinn verður samnefnari allra 
á Ð . pr 5. 1 0 brotanna, og í honum er deilt með nefn- 

4/ i6 ara sjerhvers brots, og er teljarinn í hverju 

A á broti margfaldaður með kvótanum ; t. a. m.: 

ho— 4 og. 210, 1 {10 = 10, 20:5 

Ho — 17 = 44 D( 4 16, 0..s. frv.; þegar 

verða 2230 BI búið er að breyta öllum teljuranum þannig; 

eru þeir lagðir saman og summunni deilt 

með samnefnaranum, sem hjer er stærsti 

nefnarinn. 

6. Úr %6, "a, Va, Ja verða 236. 

1. Ef saman eru lagðir 79, 324, 9918, 391, 177), 

verða úr þeim 52?%,,. 

8. Úr 8 % 7 lóð. 3, kvint., 5 % Sg lóð. 234 kvint., 

7 B 11lóð. 277, kvint., a, .160. 123. g kvint., 

17 % 24 160. 173/,, kvint., = Sa Ss kvint, 

1988 A lo kvint. verða 166 % 8 lóð 

3234 kvintin. 

c) Brot með misstórum nefnurum, sem engan sam- 

eiginlegan mæli hafa. 

210 þar eð nefnarar brota þessara ekki geta 

gi: álp. 25 405 gengið upp hver í öðrum, og engin 

2 3 tala gengur upp Í tveimur þeirra, verð- 

168 ur samnefnarinn pródúkt allra nefnar- 

lg anna.  Pródúkt nefnaranna fæst á 

; Sk — 180 þennan hátt: TR 

verða 2173,, 593 —.30,30.( 1210. 
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Tn 2 Si 3 ( 
Ur 378, 523, 195, 271 (8 verða 181027)), 20 /ð. 

Ur 706 skpnd. 3 Ipnd. 117 pnd., 118 skpnd. 17 lpnd. 

% pnd., 129 skpnd. 14lpnd. 1% pnd., 305 skpnd. 

„ lpnd. 137%,, pnd. verða 1254 skpnd. 15 Ipnd. 

1262), 0 pnd. 

d) Brot með blöndnum nefnurum. 

Ef nokkrir af nefnurunum ganga hver 

upp í öðrum, er strykað yfir þá; síðan 

er að gætt, hvort nokkur hinna fyrstu 

frumtalna gangi upp Í tveimur nefn- 

urum eða fleiri; eru þá bæði kvótarnir 

og þeir nefnararnir, sem ekki varð deilt, 

840 skrifaðir upp aptur, og reynt, hvert 
A A 

1 fl 980 nokkur þeirra gengur upp í öðrum, 

5/. 0 og er þá yfir þá strykað. Ef einhver 

a A gig tala gengur þá upp í tveimur, er enn 

a deilt með henni, þangað til engin tala 
EA á tn 

5 = fæst lengur, sem gangi upp Í tveimur. 

2 12 — 950 Svo er margfaldað saman deilarnir, kvót- 

3, — 860 arnir og þær tölur, sem ekki hefur orðið 

4. — 9924 deilt; pródúktið verður samnefnari. 

Sg 290} ð 
á a Á 

2520 3 381(127  Samnefnarinn er 

áB1l(“ 840/280 — þannig fundinn: 

8—6—8—5—12—T— 15. 

Fa, 

15, 

LK DALAÐ KT><15 840. 

Úr 95 %3 95 Hat %  %5 verða 320%300. 

Úr 3953 STla4s 8325 "20, 14'/, verða 3032%g0. 

Úr 304rdl. $mrk. 159sk., 827 rdl. „mrk. 3 sk., 

1rdl. 3mrk. 54,sk, 1 mrk. 354, sk., 14 rdl. 2mrk. 

149, sk, 834rdl. 4mrk. 11BAgsk., 19rdl. 3 

mrk.. 775 sk., verða 2002rdl. 1mrk. 759 ,95k. 
5* 
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14. gr. 

Frádragning. 

a) Heil tala dregin frá blandinni tölu. 

ir A Þegar einungis skal draga heila tölu frá, þá þarf ekki 

909 annað en færa brotið óbreytt ofan fyrir strykið, og 

1037 draga heila frá heilum. 

2. Drag 1760 frá 233/, lóðum, það verða 63/, lóð. 

15 mrk..1" sk.  2mrk. 1lsk. — 2 mrk. 67 sk. 

4. Af peningum, sem upphaflega voru 342 rdl. 2 mrk. 

739, hefur verið eytt 104rdl. 3 mrk.13sk. Hversu 

mikið er þá eptir af þeim? — 237 rdl. 4mrk. 1094 sk. 

6) Brot dregið frá heilum. 

13 3/, verða ekki dregnir frá 13 heilum, heldur verður 

A að lána 1 heilan af 13 og gjöra hann að broti, sem 

12, sje tr í teljara og nefnara, og er stærð þess 

miðuð við nefnarann í upphaflega brotinu; frá þessu 

nýja broti */, eru %, dregnir, afgangurinn er '/,, því 

3 frá 4 (teljararnir dregnir hver frá öðrum) er 1, en 

4, sem er samnefnari beggja brotanna, eru skrifaðir 

co 

(S 

andir. 

6. 2mrk. 4sk. 33 sk. — 2 mrk. 8%s sk. 

7. 2 pnd = % lóðs —= 1 pnd. 315 lóðs. 

8. 8 vættir 7 fjórð. 13 merkur hafa ljetzt um "/; merk- 

ur. Hvað er þá mikið eptir? — 8 vættir, 7 fjórð., 

12% merkur. 

Eins er farið að, þó blandin tala sje dregin frá heilum. 

9.19 Hjer er 1 heill tekinn til láns af 19, og gjörður að % — 

35, Ss —= fs, og svo eru 3 dregnir frá 18, sem eptir eru af 19. 

15/ 

10. Af 14.160. 3 kvint. er búið að selja 1lóð 2! kvint. 

Hversu mikið er þá eptir? — 1316, " kvint. 

11. 7 sk. 131Æ. 12 pnd. 3 sk. 1718. 19 pnd. — 

3sk?, 1618, 10, 3. 
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12, þegar búið er að greiða 3 mrk. 113/)6 sk. af 1734rdl., 

hvað verður þá mikið eptir? — 1733 rdl. 2 mk. 419 sk. 

c) Brot dregið frá broti. 

Ef brotin eru ekki samnefnd, verður að leita að sam- 

nefnara fyrir þau, eins og sýnt er í samlagningu brota (d); 

en af því að ekki eru fleiri en 2 nefnarar í frádragningu, 

er optast nær auðvelt að finna samnefnarann í huganum. 

Jafn stórir nefnarar. 

13 

Ei 

sl 

3 

14. % — 34, mismunurinn *%, eða Í). 

15. 139 í ga = Sg = Í. 

16. Hversu miklu stærri eru #/4g en Í/4g? — 30, —/,. 

Öðrum nefnaranum verður deilt með hinum. 

16 

I 

Shc— 5 

Ms 

A 
41 5 fn 

20. (12 * is hi Yg. 

Sameiginlegur mælir fyrir báða nefnara. 

48 16—12 

91. 230 

5/,,„—20 Samnefnarinn er 4>(4)<3— 48. 
ST 

48 

22. gi ag == tg. 23. Viagra == 0 lggg. 

24, Hversu miklu minni eru 9, en 16? — 3%00g. 

Nefnararnir eiga engan sameiginlegan mæli. 
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523, 

25. 

Ýr — 20 

135 

26 A 7 Ysg- 

28. "Mig í Ms = ogs. 

d) Blandin tala dregin frá blandinni tölu. 

Minna brot dregið frá stærra broti. 

Þessi aðferð er hin sama og hin næsta á undan, þar 

eð brot er dregið frá broti og heilir frá heilum. 

4. 

29. 13%— 3 

1, — 9 

Er Í sinai 

30. 327, 1543, == 1730. 

31. 24pnd. 119/;1663-13pnd. 7?lóðs—=11 pnd. 417/, lóðs. 

32. Hversu mikið er eptir af 3543 rdl. 5 mrk. 2! sk., 

þegar búið er að farga af þeim 1004rdl. 2mrk. 11, sk.? — 

2539 rdl. 2 mrk. 79 sk. 

Stærra brot dregið frá minna broti. 

Hjer er lánaður 1 heill og er hann gjörður að broti, 

eins og í aðferðinni 6) er gjört, nema hvað stærð brotsins 

er, hjer miðuð við samnefnarann, en ekki nefnara brotsins 

í frádraganda. 

8 Þegar fara á að draga teljarann 6 frá 1 
vð —— ? 

Sp er 1 heill tekinn tilláns af 503, og gjörð- 

126 ur að 4 1 == "a og 

er það brotið, sem út komur. 
4953 

34. 1504, 5937 = 9805. 

35. Þegar búið er að selja 524 lestir, 2 tunnur 5% 

skeppu af 3042 lestum, „tunnu, 7! skeppu, hvað er þá 

mikið eptir? — 2517 lestir, 20 tunnur, 194; skeppu. 
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36. Þegar búið er að farga 19 skpd. 3 Ipd. 87, pd., 

35 skpd. 13 Ipd. 117, pd. og 47 skpd. Tlpd. 3'% pd. af 

123 skpd. 181lpd. 117 pd., hversu mikið er þá eptir? — 

21 skpd. 14lpd. 495/,5pd. 

let 

Margföldun. 

a) Brot margfaldað með heilli tölu. 

Þegar margfalda skal brot með heilli tölu, skal marg- 

falda teljara brotsins með heilu tölunni; ef þá kemur ó- 

eiginlegt brot, skal breyta því í blandna tölu (samkvæmt 

12. gr.); en deila skal nefnara brotsins með heilu tölunni, 

ef verða má. 

12 Sg >k SÍ, eða þanni GJA 

5 

"16 

2. 90 >< 15 = Hag = 220 a OR 

EA TA A Í þessu dæmi má hvort heldur 

vill margfalda teljarann (17) eða 

deila nefnaranum (24) með 3. 

4. Úr 534,,, margfölduðum með 137 verða 3119, „. 

Ef margfalda skal blandna tölu með heilli, er brotið 

margfaldað fyrst og síðan heila talan. 

DR 69. 

3123 Hjer er svo til orða tekið: 5 (margfaldar- 

5 inn) >X 3 (teljara brotsins) 005 

3 (nefnara brotsins) <= 3 (heilir, sem eru 

settir fyrir neðan strykið), svo era hinir 

1560 heilu margfaldaðir og 3 lagðir við, sem 

1563 fengust úr brotinu. 

6. Úr 50 rdl. 5 mrk. 31 sk. >< 15 verða 763 rdl. 

„mik. sk. 
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6) Heil tala margfölduð með broti. 

Heilu töluna skal margfalda með teljara brotsins, og 

deila því pródúkti með nefnaranum. 

7. 3495 margfaldaðir með ?%. 

9495 
o 

3)6990 

2330. 

8. 50rdl. 24 48 >< 195 — 40 rdl. 5 #91, jð. 

Miklu hægra væri að taka brotið í parta (dreifa 

brotinu), og deila með nefnurum nýju brotanna þannig: 

50. tdl. 28 4 5 Í staðinn fyrir að margfalda 50 rdl. 

yr gig 2 mrk. 4 sk. með 13 (teljara brots- 

0 BA AR (41, að A a 

nefnara brotsins) eru hjer EN E Es 1 , ) 
Le (1 fyrst teknir 944 af brotinu, sem 

Mik er — !/, þá #/,6, helmingur við 

S/i6, og því == !/ af þeim, og síðast "6, sem er — 1/, af %/,. 

Með nefnurum þessara nýju brota (2, 2, 4) er margfaldanda deilt 

(því að teljarar nýju brotanna eru allir 1, svo ekki er til neins 

að margfalda með þeim). Með 2 (nefnara fyrsta nýmyndaða brots- 

ins) er deilt í 50 rdl. 2mrk. 4sk., og fást þá út 2órdl. 1 mrk. 

2sk; þessari tölu er aptur deilt með 2 (nefnara annars nýmynd- 

aða brotsins), og fást þá út 12 rdl. 3mrk. 9sk.; loksins er þeim 

aptur deilt með 4 (nefnara hins þriðja nýmyndaða brots), og 

koma þá 3 rdl. „ mrk, 14'/,sk. Síðast eru allar tölurnar (kvótarn- 

ir) lagðar saman, sem út hafa komið í deilingunni, og sú summa 

er það, sem út á að koma. 

c) Heil tala margfölduð með blanðinni tölu. 

Ef bæði heila talan og brotið er lítið, er hægast að 

gjöra blöndnu töluna að óeiginlegu broti, og er þá að 

öllu farið, eins og sagt er fyrir við 6) 7.; annars er marg- 

faldað með heilu tölunni í margfaldara, en brotið tekið í 

part og farið að eins og við 6) 8. 
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GB 

10 0 

3)5040 3 

1680 

10. „Úr 3% 14 lóðum margföldluðum með 7 verða 

25 B 25 lóð. 

11. 4805 >< 181, 

13 (5) 

55965 (51, 

1435 (1 

1435 

287 

59122 

19. Úr 406rdl.3 #.6/3>< 1654, verða 6547 rdl. 2 # 15/, (3. 

d) Brot margfaldað með broti. 

Teljararnir eru margfaldaðir saman, og kemur þá 

Íram teljari pródúktsins; allt eins eru nefnarar brotanna 

margfaldaðir, og verður úr þeim nefnari pródúktsins. 

A /12008 þannin: 

1 1 

3 Á 

5 

2 2 

Í síðara dæminu er sama aðferð að öllu og í hinu fyrra, nema 

hvað báðir gjörendurnir eru styttir þar strax á víxl (teljari marg- 

faldanda og nefnari margfaldara með sömu tölu, og eins aptur 

teljari margfaldara og nefnari margfaldanda með sömu tölu báðir), 

í staðinn fyrir að stytta pródúktið á endanum, eins og Í fyrri 

aðferðinni. 

| 14. Úr 34, margfölduðum með 17, verða 17104. 

e) Blandin tala margfölduð með broti. 

Brotið í margfaldara er tekið í part, og með nefnur- 
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um partanna (nýmynduðu brotanna) er öllum margfald- 

anda deilt. 

A þegar búið er að deila heilu töl- 

1677, (47, unni í margfaldanda með 3 (sbr. 

A ; A b) 8.) og fá út 167 heila, ganga af 
415 (1'% ts 09? 2 heilir, og eru þeir gjörðir að 
2095 = 2093 óeiginlegu broti (sbr. 12. gr.) með 

2 
frumbrotinu í margfaldanda, og lít- 

ur það þannig út 7!%. Nú á einsað deila þessu broti, eins og 

heilu tölunni, með 3; en brot deilist annaðhvort með því að 

deila teljaranum, eða, ef talan gengur ekki upp í honum, með 

því að margfalda nefnarann (sbr. 16. gr. a), og það er hjer gjört: 

"/ ;3 = Mh,. Eins er er afgangurinn af 167, þegar búið 

er að fá út 41 heilan, gjörður að Óeiginlegu broti og því deilt 

með 4. 

16. Úr 718 4292 >< 195 verða 318 122, %. 

f) Blandin tala margfölduð með blandinni tölu. 

Ef heilu tölurnar og brotin eru lítil bæði í margfald- 

anda og margfaldara, má gjöra þá báða að óeiginlegum 

brotum (sbr. ce) 9.). En ef tölurnar eru stórar, er hægra 

að margfalda allan margfaldanda með heilu tölunni í 

margfaldara, og taka brotið, sem þar er, í part, og fara 

- með, sem fyr segir (ce) 11. og e) 15.). 

17. 209 ÞK 305 == 9 <= 1 

18. 3241; >< 193 

12 (1'5 

2 (2 sinnum. 

3888 6 

649, - 3 

129% — 4 

4084%, == 4084), 

19. Úr 5047) >< 235, verða 1181883. 

20. Úr 1ctn. 178 273 lóðs >< 3817, verða 

39 ein. 89 % 146), lóðs. 
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16. gr. 

Deiling. 

a) Broti deilt með heilli tölu. 

Deil teljara brotsins með heilu tölunni, eða marg- 

falda nefnara þess með henni; síðari aðferðinni verður á- 

vallt við komið, en ekki hinni fyrri, nema þar sem talan 

gengur upp í teljaranum. 

lr dóillsmeððsr Hjer verður ekki 3 (teljar- 

JR anum) deilt með ; og því 

; verður að margfalda 8 (nefn- 

— arann) með heilu tölunni, 

/40 en láta teljarann óhreifðan, 

koma því %/0. 

2. 6 :3=="i6, eða þannig: 3)%%5 == %5  Hjer er heilu 
tölunni, 3, deilt í9 3, en 

nefnarinn látinn óbreyttur. 

3. Þegar Í, er deilt með 8, hversu mikill verður 8. 

hlutinn? — *%s. 

4. Ef 3884 .0, er skipt í 16 deildir, hvað verður þá 16. 

deildin stór? — 20. 

6) Blandinni tölu deilt með heilli. 

„Ef heila talan (í deili) gengur upp bæði í heilu töl- 

unni og brotinu í deilanda, skal deila hvoru sjer í lagi; 

aptur á móti ef nokkuð verður afgangs af heilu tölunni 

í deilanda, verður það blandin tala, og skal þá breyta 

þessari blöndnu tölu í óeiginlegt brot, og deila því, eptir 

því sem fyrir er sagt við aðferðina a). 

5. 805% deilt með 7 verða 43%. 

Hjer er svo að orði komizt: 7 í 305 

7)305%3 (heilu töluna í doilanda) — 43, og 4 af- 

43? gangs  %% == 4%,, sem gjörðir eru að 

óeiginlegu broti 1, 1; ;1=%.. 
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6. Hversu stór verður 7. hlutinn af 9 17 aurum 

53, álnar? — I Saur. 19), álnar. 

7. Hversu mikill verður 18. hlutinn af 3 rdl. ómrk. 

mk 5 psk 

e) Heilli tölu deilt með broti. 

Deilandann skal margfalda með. nefnara brotsins, og 

deila pródúktinu með teljara brotsins; því að það er allt 

hið sama, eg höfð væru sætaskipti á teljara og nefnara 

brotsins og svo margfaldað, og má einnig við hafa þá að- 

felo: (sbr 15 ter 01: 08.0/19.). 

8. 284: % það er einkennilegt, að þegar heilli tölu 

1 er deilt með eiginlegu broti, þá vex hún; 

2) 702 en aptur á móti minnkar hún, ef hún er 

351 margfölduð með eiginlegu broti, og er 

það auðskilið, af því að þegar tölunni er 

deilt, er sú talan stærri, sem hún (heila 

talan) er margfölduð með (nefnari brots- 

eða þannig: 

234 ; 3, 
3 

234><)2 ins, en hin, sem deilt er með (teljari 

ð brotsins), en gagnstætt er því varið í 

2) 702 margföldun. 

sol 

9. T58:340 = 4042 %,. 

10. Hversu stór verður kvótinn, þegar 17skp, 5 lp. 

1lpd. er deilt með ",? — 81skp. 18lp. 

3'/3 pd. 

d) Heilli tölu deilt með blandinni tölu. 

P? 
Deilinum skal breyta í Óeiginlegt brot, hafa síðan 

sætaskipti á teljara þess og nefnara, með nefnara hins 

óeiginlega' brots (sem, eptir það að sætaskiptin eru höfð, 

verður.að teljara) skal margfalda allan deilanda, og deila 

því pródúkti með teljara hins óeiginlega brots (sem orð- 

inn er að nefnara), (sbr. c). 
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Ilpp504::81 Hjer eru 31/, ——10/,, þegar höfð 

ið R eru sætaskipti á teljara og nefn- 

10) 1512 ls =o ara í þessu broti, verður það 

1512, 151 1. þannig 3%,,, er svo margfaldað 

með 3, en deilt með 10. 

12. Ef 1 uxahöfði, 1 ankeri, 15 pottum er deilt með 

31,, verða í kvótanum 2 anker, 13. pottar og 

17, pela. 

Einnig má taka brotið í part í deili, þegar búið er 

að hafa sætaskipti á teljara og nefnara, eins og fyr er sagt 

við aðferðina 6) í margfölduninni, og er þá fylgt reglun- 

um, sem þar eru við 8. dæmið. 

13. 1624: 87 

406 15 = %s 

101% (47, 

507, = 507. (1, 

14. Hvað mikið verður í kvótanum, þegar 314 rdl. 

„ mrk. 12 sk. er deilt með 974? — 383 rÁdl. 

3 mrk. 15 sk. 

e) Broti deilt með broti. 

Sætaskipti skal hafa á teljara og nefnara í deili, og 

fylgja svo margföldunarreglunum í 15. gr. d). 

lök aðlk is 

> 7 

sl 1). 

Eða: 951 % = 3 > = 5 == 15 == 1%. 

16. Ef 13/. er deilt með %, verða í kvótanum ?%,. 

Eins má deila broti með blandinni tölu, með því að 

breyta blöndnu tölunni í óeiginlegt brot, og hafa síðan 

sætaskipti. 
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17. Sit: KY 

ja 

2 5% 5 %s 

5) 

EA 
18. Ef %,g er deilt með 1%,, verða 36 í kvótanum. 

f) Blandinni tölu deilt með blandinni tölu. 

Blöndnu tölunni í deili skal breyta í óeiginlegt brot, 

hafa svo sætaskipti á teljara og nefnara, og margfalda 

síðan og deila eins og áður er sagt; en hægust verður marg- 

földunin og deilingin, með því að taka brotið í deili í 

part, þegar búið er að hafa sætaskiptin. 

19. 728}5 53 

A 

45 '/5 (2 

1353, (1, 

20. Hversu mikill yrði kvótinn, ef 10 pnd. 30 166. 

31/ kvint. væri skipt með 354,? — 3 pnd.10 

lóð 2 kvint. 

4. Kapituli. 

Um þríliðu. 

17. gr. 

Eðli þríliðu. 

Með þríliðu getur maður fundið stærð þeirra hluta, sem 

vaxa eptir tiltölu, eins og einhverjir aðrir hlutir, sem eru 

þeim eins og samferða í vexti, t. a. m. vörur og dýrleiki 

þeirra, sem vex, eptir því sem varan vex að vigt eða máli. 
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Í þríliðu eru 3 tölur gefnar, og eru þær látnar standa 

hver út undan annari, og þverstryk sett í milli þeirra. 

1. eða fremsta talan heitir forliður, og er hann sömu 

tegundar og 3. talan eða apturliður; 2. talan, eða mið- 

liður, er annarar tegundar, en forliður og apturliður, og 

sömu tegundar og hin fjórða og ókunna tala, sem að er 

leitað, og finna á af 8 gefnu tölunum. Forliður og 

miðliður tiltaka beinlínis verð eins hlutar, þyngd hans, 

mál eða fjölda, o. s. frv., en apturlið fylgir allajafna spurn- 

ing, t. a. m.: 3 álnir kosta 5 rdl., hvað kosta 6 áln.? 

Aðferðin í þríliðu er sú, að miðliður og apturliður 

eru margfaldaðir saman, og pródúktinu er deilt með for- 

lið. Kvótinn, sem þá kemur út, er fjórða talan, sem að 

er leitað, og er hún, eins og áður er sagt, samkynja mið- 

lið. Þegar liðirnir eru ekki margbrotnir (ekki nema 1 

tegund í hverjum) þarf ekki við þríliðu nema En 

tegundir eins konar talna, t. a. m.: 

2 álnir kosta 4 rdl., hvað kosta 24 áln.? — 48rdl. 

24 (áln., apturliður). 

4 (rdl., miðliður). 

2) 96 rdl. (48rdl. 

8 

16 

16 

0 

18. gr. 

Reglur í þríliðu. 

þó að það nægi opt í þríliðu að kunna 4 reiknings- 

tegundir eins konar talna, er hitt þó miklu optar, að mað- 

ur þarf að grípa til reiknings margs konar talna, því að 

í hinum sama lið eru tíðum stærri og minni tegundir, 
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t. a. m.: 1 tunna kostar 2 rdl. 4 mrk. 15 sk., hvað kosta þá 

23 tunnur? Skal hjer því geta hinna helztu reglna fyrir 

þríliðu-reikningi, og ættu viðvaningar að nema þær. 

lr Forliður og apturliður verða að vera samkynja: ef 

þeir eru það ekki, verður að gjöra þá samkynja. 

Sú tegund, sem er í miðlið, verður og í 4. lið. 

Miðlið og apturlið skal margfalda saman, og deila pró- 

dúktinu með forlið, ef hann er stærri en 1, ella stoð- 

ar ekki að deila með honum, og verður þá pródúktið 

óumbreytt 4. liður. 

Forlið og apturlið má iðn eða deila, með hinni 

sömu tölu, án þess að það valdi nokkurri villu eða 

ruglingi í reikningnum, og allt eins forlið og miðlið, 

en alls ekki miðlið og apturlið. 

Auk þessara aðalreglna má enn geta nokkurra, því 

að þær verða optast nær auðveldar og hægar til að taka, 

enda ríður á að fylgja þeim nákvæmlega, þó að alvanir 

reikningsmenn geti reiknað sum dæmi án þeirra. 

D. Forlið allan má gjöra að minnsta kyni, sem hann 

sjálfur hefur, en alls ekki að minna kyni. 

Þegar búið er að gjöra forlið að minnsta kyni, og ef 

stærra kyn er þá í apturlið, en forlið, skal og gjöra 

apturlið (það sem ér stærra kyns í honum en forlið) 

að sama kyni, og forliður er orðinn að; en það, sem 

minna er í apturlið en minnsta kyn forliðs, er:tekið 

í part og miðað við 1 af minnsta kyni forliðs, með 

þessum pörtum (nefnurum brotanna) apturliðs er deilt 

í annan miðlið (sbr. 15. gr, 8. dæmi). 

Ef aðalkyn í apturlið verður minna, en miðliður er, þá 

er reiknað niður undan miðlið; það er að skilja: allan 

miðlið skal margfalda með hæsta kyni apturliðs, og bæta 

við pródúktið kvótum þeim, sem koma, þegar mið- 
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lið er deilt með pörtunum (nefnurum brotanna) í aptur- 

lið (sbr. 15. gr., 8., 11., 15. og 18. dæmi). 

Ef aðalkyn miðliðs verður minna en aðalkyn aptur- 

liðs, þá skal reikna niður undan apturlið; þá skal og 

taka hið minna (hin minni) kyn miðliðs í part, og miða 

við einn af aðalkyni miðliðs. Með aðalkyni miðliðs skal 

margfalda allan apturlið (þ. e. það af apturlið, sem sam- 

kynja er orðið forlið), og er það pródúkt samkynja aðal- 

kyni forliðs. En áður en farið er að deila apturlið 

með pörtunum í miðlið, verður að ímynda sjer aptur- 

lið margfaldaðan með 1 af aðalkyni miðliðs, og 

þeirri tölu (þ. e. apturlið, orðinn samkynja forlið 

og margfaldaðan með 1 af aðalkyni miðliðs) skal 
2 

deila með pörtunum í miðlið; hjer bætast enn 

við kvótarnir af pörtunum í apturlið, ef þeir eru 

nokkrir til, sem koma, þegar öllum miðlið er deilt 

með pörtunum í apturlið. Síðan er allt lagt saman. 

1. 1 % — 1lrdl. 24 „sk — 4% 3lóð 2 kvint. 

4 - EA 

árdl. 2} , - (17, 

AL Sd 
A 

„== 1 = 

46 — 3- 7 - 

Þetta dæmi er reiknað niður undan miðlið (eptir 7. reglu), af 

því að aðalkyn apturliðs (4 pd.) er minna, en aðalkyn miðliðs 

(11 rdl.). Miðliður er því fyrst margfaldaður með 4 (þ. e. 4 pd.) 

úr apturlið (3. regl.), en lóðin og kvintinin í apturlið, sem eru 

minna kyn en forliður, eru tekin í part, og lóðin miðuð við 

1 pd. í forlið (6. regl.); þess vegna eru 2 lóð af 8 í apturlið == 

tg úr 1 pd., aptur eru 2 kvint. miðuð við 1169, síðari partinn 

af 316ð., og kölluð "% 1óðs. Með þessum pörtum Í apturlið er 
s 

öllum miðlið deilt: fyrst 11 rdl. með 16 (nefnaranum í '/,0) 08 
6 
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fást þá út 4 mrk. 4sk., því næst er 4mrk. 4sk. deilt aptur 

með 2 (nefnaranum í *%), þá fást 2 mrk. 2 sk., þá er 2 mörk. 

2sk. enn deilt með 2 (nefnara síðasta brotsins) og kemur þá 

1mrk, 1sk. Loksins eru allir kvótarnir lagðir saman við 45 rdl. 

2 mrk.. sem Komu, þegar allur miðliður var margfaldaður með 

4 (7. regl.), Með forlið þarf ekki að deila, af því að hann er 

1 eining (sbr. 3. regl.). 

28 3lóð-Srdl. 24 4sk-3 efn. 15% 1lóð 3 kvint. 

32 ( (7 100 27, 

67 315 (t2/, 

32 

630 

945 

1 lóð 

10081 165 

Baðnðu 
80648 rdl. 

3360 — 2 

420 — „- 4sk 

4 —1- 2- 

2 —,- 9- 

67)84434. rdl. 3 # 15 á 

1260 rdl. 14 5) 

Í þessu dæmi eru 2pd. 3169 í forlið gjörð að lóðum (5. regl.); því 

næst eru 3 ctn. 15pd. 1 169 í apturlið gjörð að lóðum, og 3 

kvintin tekin í part (6. regl.); þar eð apturliður hefur stærra aðal- 

kyn (10081 160) en miðliður (8 rdl.), þá er reiknað niður undað 

apturlið (8, regl); þá eru 2mrk. og 4sk. í miðlið teknir 

í part, mörkin miðuð við 1 rdl, en skildingarnir við 2 mrk. 

Þegar búið er að gjöra aðalkyn apturliðs samkynja forlið, er 

aðalkyni apturliðs (10081 160) margfaldað með aðalkyni miðliðs, 

8rdl. og verður það pródúkt 80648 rdl. Síðan er 10081 margföld 

uðum með 1 rdl. (aðalkyn apturliðs >< 1 af aðalkyni miðliðs) 

deilt með pörtunum í miðlið, við það er enn bætt kvótunum, 

sem koma, þegar öllum miðlið er deilt með pörtunum í aptur- 
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lið (8. regl.). þegar búið er að leggja allt saman, er deilt með 

67, (forlið, 3. regl.). 

lr. 

Part-tekning í þríliðu. 

Eins og áður var getið (18. gr.), kemur það optast 

fyrir í þríliðu, að hinn sami liður hefur bæði stærra og 

minna kyn, og má þá álíta hið minna kyn sem part af 

einingu hins stærra kyns. Af þessu er sú aðferð komin, 

er menn kalla að taka á part og er það bæði gjört í 

brotum (sbr. 15. og 16. gr.) og þríliðu (18. gr.). Það 

er aðalregla í parttekningu að teljarinn sje 1. Ef taka skal 

t. a. m. nokkur mörk í part og miðað er við ríkisdali, 

þak rs nk 

en 4mrk. og 5 mrk. er þannig dreift: 

4 mrk. 5 mrk. 

(87,* miðað við Lrdl. (37, miðað við 1 rdl. 

(17, miðað við 3mrk. (17 miðað við 3mrk. 

(17/, eða einu sinni sama. 

Ef taka skal skildinga í part, og miðað er við 1 mrk., 

= a 

=— %, en hinir skildingarnir eru þannig teknir. 

156, 140, 133, 126, 116, 108, 98, 7, 68, 58, 34. 

(87, (82 (87, (87, (87 (873 (872 (474 (4, (87, (27 

(4, (4, (49 (429 (2), (24 (17)g (29 (2%/g (1'/4 (1), 

(27, (23 (14 (1'/ 5 

(1 

Það er önnur aðalregla í part-tekningu, að heildin, 

sem tekin var í part, komi aptur fram, þegar allir part- 

arnir eru lagðir saman; optast nær er og svo tekið í 

*) Hjer merkir 37 ekki blandna tölu, heldur að 38 mrk., sem 

Íyrst eru tekin af 4 mrk., sjeu sama sem hálfur ríksisdalur. 
g* í 
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part, að sjerhver partur er miðaður við hinn næsta á 

undan. En ef þess er ekki gætt, verður að muna til að 

haga sjer eptir því á síðan, þegar deila skal með pört- 

unum. 

Eins má taka skildinga í part og miða við 2 mrk.; 

eru þá sk kk sk Yi, I sk 

== %. En svo að deila megi í huganum, kemur opt 

að góðu haldi að taka aðra tölu til hjálpar, og má þá 

taka 1 sk. þannig í part og miða við 2 mrk. 

1sk. Hjer eru 4 hjálpartalan, og er yfir hana strykað 

(4 TA til merkis um, að hún sje ekki partur af 1 sk., eins 

(17, er strykað yfir kvótann, sem kemur, þegar deilt 

er með einhverri hjálpartölu, nota skal hann þó, 

til að deila honum aptur með næsta parti á eptir, 

en ekki má leggja hann saman með öðrum kvót- 

um, eins og þetta dæmi sýnir: 

1 al. — 8rdl. 2mrk. 1 sk. — 519 álnir.? 

a 

(17 1557 

Eið 

21 — 3mrk. 42sk. 

5 —2— T- 

1735 rdl.2 mrk. Tek. 

Ef skildinga skal taka í part og miða við 3 mrk., 

áss kk 

== a, 8sk — Ms; en 2sk. og 1sk. eru þannig teknir: 

2 sk. 1 sk. 

(813 (8 

(2 % (A % 

Skildinga má taka þannig í part, ef miðað er við 

Þrðl:#19:8k., — Í, sk, 6 sk — Í, en við 

4sk., 3sk, 2sk. og 1sk. verður að taka hjálpartölu 

þannig: 
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4sk., 9sísk., „2sk., issk; 

a sk sk, sk 

('/6 C% (Ug (2 

Lýsipund eru þannig tekin í part og miðuð við Í 

skpd.: 10 lpd — *% skpd. 5 lpd. = %, 

I 

að taka þannig: 

191lpd., 18lpd., 17lpd., 16lpd., 1ólpd., 14 lpd., 

Ap 

Hin önnur lpd. verður 

13lpd., 12 lpd. 

(10, — (107 (10'% (10, (10, (10% (10'% (10) 

Co (0 (3: (2 

A ta (2% (a 
( 8 sinn. ( 2 sinn. ( 1 sinn. 

illpd., 9lpd., 8lpd., Tlpd., 6 lpd., 3lpd., 

(1052 (3 — (4Ys (45 (43 (2 

(10 (4 (2  (  ( (1% | 

(0 (1 

Af því að 1lpd. er sama sem 16 pnd., eru pund 

tekin eins í part og miðuð við lýsipund, 
2 

eins og skild- 

konar tölur. 

ingar eru teknir í part, þegar miðað er við 1 mark. 

Þegar taka þarf lóð í part og miða þau við 1 pnd., 

er þannig að farið: 16 169 == Ta pod,S8 lr 4 

ls 

pnd., er betra að taka annaðhvort 4 eða 8 til hjálpar fyrst, 

þar eð 1 16ð er sama sem 1/,,, en 32 eru óhandhægir að 

deila með. 

Þegar taka skal 1 lóð í part og miða við 1 

Þannig er að farið, ef taka þarf í part aðrar margs 

Eins má taka brot, en þó er það aðgætandi, 

að teljari brotsins er allajafna tekinn í part og miðaður 

við nefnara sinn (sbr. 15. gr. 8. d.). 
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5. kapítuli. 

Ýmsar reikningstöflur. 

20. gr. 

Jm tíundargjörð. 

Öll sú lausafjár-tíund, sem svarað er af minna fje, 

en 5 hundr., nefnist öreiga-tíund, og heyrir einungis fá- 

tækumi til, en hvorki konungi, kirkju €ða presti. En í 

skipti-tíund eru þeir, sem tíunda 5 hundr. og þar um 

fram; því að þá skiptist tíundin í 4 staði. 

Samkvæmt tilskipun, dagsettri 17. d. júlím. 1782, 

81., er ákveðið, að bændur skuli telja fram árlega á hrepp- 

stjórnarþingum, fyrir hreppstjórum, hvað eina er þeir eiga 

af kvikfjenaði, fiskibátum, o. s. frv., og skal leggja fje í 

hundruð til tíundargjörðar þannig. 

2 hesta, eða 3 hryssur 4 vetra ..... í 1 hundr. 

"úllsleipifr ak fl 

3 hundr. í öllum nautum og geldum kvígum í 1 — 

Ge ylka íl — 

8 sauði þrjevetra og fjögravetra . . 2... í 1 — 

10. sauðkindur tvævetrar ......... í1 — 

18. —— veturnar í 1 — 

Hvern bát, stóran eða smáan, sem gengur 

tilliskfyðlða st í 1 — 

Lóðir þær og fiskinet, sem hverju skipi, 

eða báti hylja sniði akri í — 

40 spesíur, sem ávaxtarlausar standa . . í 1 — 

90 sömuleiðis A 

(Minna í peningum er ekki tíundað). 

1) 7, hver kýr fellur burt í tíundarreikningnum. 

Bikini A 

. 0 

A 

FI 
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Híundartaflan, 

(eptir því sem margir nú reikna hana). 

5 á ; Skipti- Í E ; Skipti- 

a A na I 

5 12 3 157, | 37% 930 

54 {1845 |, 8340s-| 16 Ba að 

6 14%, 8%s. | 169. | 39%s 9%0 

Sp A 40%5 | 1075 

7 Mey | am | iy | 22 107, 

FER 42, 18 ÁÐ 10% 

Da | A 18, | 4424 | 110 

84 | 20ð4 | 578 | 19 453. | 11% 

I A A 

91, | 2982 | Slag | 20 48 12 

a 
107 255 630 hundrið. | foggp, engin. 

11 26? 65 Ya 2 

11M 4 9734 | 690 1 4 

12 gt. | 25 5 

124, | 30 T 2 6 

18 Sk A 2! 74 

13% | 32% | $%%0 | 38 8 

14 333. | ST 31, 9 

ð 14'/ 34%5 870 4 10 

15 36 9. AN TI 

Í tíundardálki töflu þessarar má finna tíund þá alla 

sameiginlega, sem greiða á, og í skiptitíundardálkinum 

hvern fjórðung tíundarinnar af hverri tíundarfjár-hæð sem 

er, frá 5 hundruðum til 20 hundraða. 

fjeð verður meira en 20 hundruð, sem maður vill vita 

En þegar tíundar- 
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tíund af, þarf ekki annað en taka fyrst tíundina af 20 

hundr. og síðan af hundruðunum, sem eru um fram tug- 

ina, og leggja þær tíundir báðar saman, verður þá sú 

summa A ókáð tíundarinnar 'allrar; t. a. m.: tíundin af 

271/, hundraði er fyrst 48 fiskar (af 20 hundr.) og 18 

fiskar (af 77, hundr.), — 66 fiskar samtals. Ef tíundar- 

fjeð, sem greiða á tíund af, nemur ekki 5 hundr. um 

fram 20 hundr., heldur að eins.1, 2, 3 eða 4 hundruðum 

má finna 'tíundina með því að skipta hundruðunum í flokka, 

og láta vera í hverjum þeirra ekki færri en % og ekki 

fleiri en 20, og leggja svo saman tíundirnar af öllum 

flokkunum. Eptir því verður tíundin af 237, hundr.==tí- 

undin af 10 hundr. - tíund af 137, hundr., eða — 24 

fiskar - 32% fisk. == 56? fisk. og skiptitíundin — 6 

fiskar 87 fisk. — 147, fisk. Ef menn vilja vita tí- 

undina af fleiri tugum tíundarhundraða, en í töflunni 

standa, þarf ekki annað en margfalda tíundina af 10 hundr- 

uðum (24. fiska) með tugafjölda tíundarhundraðanna. Þann- 

ig finnst t. a. m. tíundin af 7O tíundarhundruðum með 

því að margfalda 24 fiska (tíundina af 10 hundr.) með 7 

(tugatölunni í 70) — 168 fiskar. 

. 



89 

21. 

Vaxtatafla. 

Þegar 37, er goldinn eptir hvert 100 (37, %), þá eru 

gr. 
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afi um árið þum mán.gum vikunajum daginn 

Ely ís þet /S þaR| 6 þik 

9 „A 1022) ,.1255) sl 333 
„. 5) 1 148. 299|99 213 2915 253 
9 2 12 9199 2 22|9 5 2219 1925 E) ; SA 
sþ vár BL 0 3sl9lð8 þ solo| 188} 22) 2885 

a} 159) á 4 52l53 Sæ | ois| 1és á 5 1825 
19| 6? il 938| „| | 612 „9 5 | oní t5| 225| 265) vis| 1325 

„| 14 S 9594 14 {| Ög5| ol 1825 
sl 299) 98 #1) Æ þ osls| BéFp osls| 2088 
LIL | „133 432 118 a. 9l 4192 PI 53 2219 Er 2919 a 

Di 142 {1 3 | 227| ð6ól oo) í 22 
„dö Í „sl 12 53ls| Gtaf ssla| 385 
AIR „|ð|ð 59la|1213| ssla| 1863 
„1031, EÐA „ll Bal ssls| 2865 
gd ÞE, þol 9220 sy) 8382 
sk 9 Í RAR | 2 Fl so 4585 
lg 55 þ TA8 | sið) Gisl sja| 5363 
stedið| . | 24 „2 2 13i3 219 6353 
PS | 22 | ssðl 3$3| sl) 7888 
„3 öl | 2 ð 12 „s|ð 107; 19 ö% 
% 3ð 1923, 2 ðlS 29 4 13 2319 93 ð 
„. 38ið #9 ö|1i4 2 Á 113 „ln 10; 

„2 „| ss þ Sd, mlöfsf ss ll3 
„„l£ðið „ þó4l2 I „öl 4 „als Ll: 
EÐ lr ,, 48 „|ö|1063 „n|12: 
„ð2?/3 ss | A? 1, $3| s|s|lð: 

„„ððl,, „ dd, 1, Ms ss|n| 143 
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Ei. Vaxtataífla. 

Þegar 4 eru goldnir eptir hvert 100 (4%), þá eru goldnir 

af afla) um árið þum mán. um vikunafum daginn 

a Ba js Bíó þe 

„ 
„ 
„ 
„ 

LON 
1 5 | 
128 sj 
ÁRS) 53 
ÞE 
1ölss 

1 ss 
al 
JR) I 
4 5 
(0) ER) RN) | 

1 EI) RE) |) 
2 EN) 2) RN) 
BANN ET EÐ) 1) 
4 „| 7 
5 a ) E 0 

6 „| 5 #i 

B $ þa fd 

101, 2 „| lg „ln 
20 oo 4 5, „| „ 18/55 „| > 
30 Þa 8 1(1 /5 „tlsm| Sal 
40 |s| 1/3 93/;, 0 A Sg 205 „| > 
02, F „ 0 „| = 8 „| 
GÓ 2 ass evt 4 *ðlasl il 
KUN 7) 2|4 12; „ 1 6?%, EA ið 5!!/6s #1 
80 | $11 $%5| s || 95 s |s| Slsk n | 
90. as 8(3 9, „ 1 12%/5 „ 655 „| 
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af | aflaff um árið |um mán. um vikuna| um daginn 
| 9 ; ir ; m 
þa | þe 

400 (3 52) 16 „ „ 1(2 „ „ 1 137, ál OR} dr 
200) „| „201, „ Tr, „| 2 42), „| Ófeg 
600 „| > 24, „ 21 „ „ 2 12%,; Eið ið) 6 36. 
700 „nm 28 „ „ 2(2 „ „ 3 393 „| ni 738 
800 ÞE 32 „ „ 2 „ „ 3 11',; „ „ 83 
900 „| n B6 „ Sal EN) „| 4 2 „| | 938 

1000 | £0 „ „ 3(2 „ „ 4 nl „| 10: 
1100) „| „td, „ 3(4, „| 1%s „| „ja 
1200) „| „48, „ Á la „| ó| 8%, „| njl23t 
1300 Í) ki ó2 „ „ As þa „ 0 „ PR) LEIR kA 133: ; 
1400) „' „Jó 6 ;,, „ 4(4 1|,, Th, n| wjlfðt Ð. 
1500 FL a 60 | „ „ ) 2 „ l „ 14'%, „ „ 1546% 
1600) „| ,löt|,| „ þól2 biþ {1 324 

Athugasemdir og reglur til að brúka vaætatöflurnar. 

l 

Útreikningurinn á töflunum er byggður á því, að 

þeir sem brúka þær hafi fyrir sjer almanak svo að þegar 

t. a. m. er að ræða um vexti fyrir fleiri en einn mánuð, 

annaðhvort sjer í lagi, eða auk eins eður fleiri ára, þá 

telji menn mánuðina og eins vikur og daga eptir al- 

manakinu. 

1. Fyrir hvað lángan tíma á að telja vexti af innstæðu, 

sem var ljeð 6. okt. 1853, en heimtuð aptur með vöxt- 

15. júní 1854? — Svar: I 8 mánuði (þ. e. til6. júní 1854) 

1 víku (þ.e.6.—12.júní) og 2 daga (þ.e.13.—14.júní). 

Fyrir hvað langan tíma á að telja vexti af innstæðu, 

sem var sett á leigu 15. júlí 1852, en skilað aptur 

með vöxtum 25. sept. 1855 ?—Svar: 3 ár (til15. júlí 1855), 

2 mánuði (frá 14. júlí —15.sept.),1 viku (15. — 21. sept.), 

og 3 daga (22. — 24. sept.). 

3. Fyrir hvað langan tíma á að telja vexti af innstæðu, 

sem er ljeð 3. okt. 1854, en er áskilið að verði skil- 

að aptur 18. febr. 1858? — Svar: 3 ár (til 3. okt. 1857) 

19 



4. mánuði 
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(frá 3. okt. 1857 — 3. febr. 1858) 2 vikur 

(3. — 16. febr. 1853) Og 1 dagur (17. febr.). 

Athugagr. a) Í öllum þessum dæmum er þess gætt, sem er haft 

fyrir aðalreglu í öllum vaxtareikningi, að sá dag- 

urinn er með talinn, þegar peningarnir 

eru teknir á vöxtu, en þeim deginum 

sleppt, þegar vaxtafjenu er skilað aptur. 

Þegar vaxtatíminn stendur rjett á einum alman- 

aksmánuði, þá verður — ef vextina skal reikna 

nákvæmlega, og einkum ef um stórar summur er 

að ræða —, að, gæta þess hvort sá mánuður er 

með 30 dögum eða með 31 degi, því þar sem 

mánaðar-vextirnir eru í töflunni ", úr árs vöxt- 

unum, þá kemur hjer fram það, að þrítugnættur 

mánuður er ekki fullur %, hluti árs, (því síður þá 

febrúarm., sem ekki hefur nema 28 daga almennast), 

og að mánuður með 31 degi er nokkuð frekar en 

Ai hluti úr ári; en þegar 2 og fleiri almanaks- 

mánuðir eru teknir saman, þá jafnast þessi mis- 

munur á hverjum einstökum mánuði sjálfkrafa. 

Þegar menn nú gæta þess, að á 12 þrítugnætta 

mánuði brestur 5 daga í ár, (365 daga), en aptur, 

að 12 mán., með 31. degi hver, hafa 7 daga fram 

yfir árið, þá getur þessi mismunur valdið því: 

að þegar ræða er um vexti fyrir mánuð með 30 

dögum, þá verða vextirnir af 200 rdd. nálægt 1 

skild. minni en segir í töflunni (og þannig af 

600 rdd. 3. sk. minni, 0.s. frv, fyrir hvern þann 

mánuð) og aptur, að fyrir mánuð með 31 degi, 

verða vextirnir tæpum 1 skilding meiri en 

segir í töflunni, eður af 700 rdd. 8 skild. meir 

en þar segir. 

Ef menn því vilja reikna þetta sem nákvæmast 

þegar rjett stendur á einum almanaksmánuði, þá 

má telja hann 4 vikur og 2 daga, eða 4 vikur og 

3 daga (febrúarm. 4 vikur, eða 4 vikur og 1 dag) 

og reikna síðan vextina eptir II. reglu hjer á eptir. 
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I. 

Þegar stendur rjett á ári, mánuði, viku og degi, 

þá má finna vextina beint eptir töflunni, og gefur að 

skilja að ef ræða er um vexti fyrir ár og mánuð og 

viku, 0. s. frv. þá verður að leggja saman viku- og 

mánaðar-vextina við árs vextina, til þess að finna hvað 

vextirnir eru samtals, t. d.: Hvað eru vextir af TOO rd. 

í 1 ár 1 mánuð 2 vikur og 1 dag, 4 af 100? 

Árs vextir af 700 rdd. . . . . 28 rdd. 

mán. — Be sy k hirk 

viku — 3 

dags — pr 1100) nk 

Svar; 30 rdd. 5 mrk. 1129/,, 8 

Og sje innstæðan með annari upphæð, en báfnlia 

er tekið fram í töflunni, t. d. hvað eru vextirnir um Í 

ár af 850rdd. 5 mrk. 9 sk., 37% af 1002 — Þá verður 

að leggja saman vextina af öllum þeim einstöku upp- 

hæðum sem þessi innstæða saman stendur af í 3), % — 

töflunni, þannig. 

stan 00 8 Tdd. 

— 50 — a 1— 4mk. 8 sk. 

sed 7 SA sð 

a n= „= oo= 

Sv.: af 850rd. ómk. 9sk. eru ársvext. 29rd. 44 1044ðsk 

eður: 29 rdd. 4 mrk. 11 sk.. því þegar brotið, 

annaðhvort samanlagt, eins og hjer var, eða þegar það 

stendur sjerstakt —, er meira en hálfur, þá telst 

það jafnan sem heill, þ. e. einn skild. 

TI. 

Sje spurt um vexti fyrir fleiri ár en eitt, fleiri en 

einn mánuð, 0. s. fry., þá verður að margfalda vextina 

í töflunni með tölu áranna, mánaðanna, 0. s. frv., og síð- 



0 

; “ 

an leggja saman eptir H. reglu, ef jafnframt stendur svo 

á, eins og þar er tekið til dæmis. 

1. Hvað eru miklir vextir af 500 rd. í 5 daga, 37, 

af 100? 

varir s(4AS20i sig =) slamrk.3(1/2s sk. 

2. Hvað miklir vextir verða af Tórd. í 3 ár, 2 

mán., 3 vikur og 5 daga, 4 af 100? 

48 afTOrd. um ár. er, ept.töfl., 2rd. 4mk. 124 

A fl 34 
—-7ð- - - - — — ðrd. 3 

A a Ord „mk. #3 sk. 
— - -- um mán. sömul. „- 1- 8s.4 2 3 

nm. 2, - ð= 5 - 
— ===> = vik. — = Sirð3 rn Riða 

Sl Sr A Bo 5 „ 13 
— - -- = daginn — - - $gMÓ. 9 a 2 265 SU hr 362 % 

SKÁLAR BA 

eður 9rd. Amk. 5 sk. 
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22. gr. 

KE. Tafla, 
„— yfir verð á ýmsri veginni þungavöru, t. a. m. ull, tólg, 

smjöri, kaffi, sykri, o. s. frv. 

Skp. 33rd. 2mrk. Skp. 36 td. 4mrk. Skp. 40 rd. 
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Skp. 56rd. 4mk. Skp. 60rd. 

skp| Ípjpð| vé mk) kjákpf hj pá tank skjlók pl pa ræ ki sk 
11 Í II „12 
A 2 2 „22 A 24 
3 35 3 „338 Sl „36 
1 A a „44 4 „as 
sl „5|,, sl „55 5l „| 5|10 
6 1, 6 16 6| 1l „12 
í Ei | 1 114 
sl 12, sl 19|s ál:1l.31,. 
| 13); g| 139 | 148 
1014, 10| 1 410 10} 1) 5| 4 
115), | 1 511 | 26 
I 12 2| „12 19 a 1/ 8 
1321), 13} g| 1)13 13. 2| 9110 
14 99), 14| g| 914 14|: 9 3(19 
15 23|, 15| 2| 3115 15| 9 4114 

11 24, 11 25), 1, 35 
2 52. 2 Öl 4, 2} 6 | „ 
| SL 34 835 3 „| 9 FJ 2) 
A E2) 10| 4 „ 4 2. 11 2 2. á 5 12 | 
öl, 1321, öl „| 141, ól „4 15 | 9 
604 1655 6417); 6| „4 18 E2) IR) 
114 184), TL | 195), LR 
8 212 84 22( 4), 8 „| 24 E2) 2) 
924, „ 9 st 25) 31; 91 ,f 27 | 2 
10; 26) 4 „| (10), 2821 ,,| (10 „| 30). 
11 292 3, 33 
12 „32, fð) 1234, 12 „| 361 „|, 
13) „4 34| 4 „ 13) „| 36/ 5 5) 13, „39, „ 
14 372 | 4394 | 14 4, 

15 2 40 2 15 2 42 3 2 15, 23 45 E ZA NB) 
16| „4 42) 4 0) 16| „| 452), 16, „48 
17 45) 2 | 481 51 
18. „4 48), „ 18 „#51, 18, 54 EZ) IRR2) 
19) „50, 4 | 9535 | (19:57) > 

11 t,d öðli 20 „1 nl 66/ 4 „11, „60 ER) 
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Skp. 68rd. 2mrk. ||Skp. 66 rd. 4mrk. Skp. 70 rd. 

skp |lp (pdf rdimkj sk skp |lp pdf rd/mk(sk||skp|lp (pdf rd(mk sk 

1 13 | „14 1l,|'1}5 

a „26 2 A 2 „| 210 

sl „| 3| 9 3l „| 3112 3l „| 3115 

4; 412 #2) ð 2 4 82) öl 4 

öl „ ö(l5 öl 1 ) 4 ö( 1 „ 9 
64 1/ 12 6| 1 118 64 1/ 1/14 

Ti 125 "| 1/. 212 Ak | ð 

si 1/3|8 sila, st 148 

94 1| 4l11 gl 1/ 5/ 4 94 1| 5(13 

10} 1| 5/14 102) „8 10} 2 1/ 2 

11} 2 11 11( 2/ 112 1182 27 

124 2/ 24 1223, 123 2/ 3112 
134 2 3| 7 132 4 4 1342) öl 1 
14 2| 4110 14 9 5/ 8 1448| „|6 
158 2| 5/13 l5tð| „|l2 154 3/| 111 

1 „431, 1 „832, 1 33), 
2 54 6 2 PP 2 Ð 6 4 Ð 2 Þó) 7 Þ2A 2 

3 Ð 93 ÞJ ð Ð 10 óð 4 3 p2J 10( 3 Ð 

4 Bj} 12 4 Ð 4 2 13| 2 ðÐ 4 ÞJ 14 | 

ð 55) 15 5 ðÐ ð „L6 S 2 5 23 17) 3 Ð 
6 ) 19 | 1 6 22) 20 | 2 6 „ 21 | 
7 „221, 2125) 743), 

8 FJ 25| 2 E) 8 5) 26) 4; 8 5) 28 | > 
9 „281 31 91 580) ;| > Old 3) 

10) „#ðl/ 4, 10, „831 2/ „ 10 „#35/ „|; 

11 „#34 5), 11, „86 4); 11/ „38 3), 

12 Ð 38 | > 12 ) 40 | 12 0 Á | 
13 sAl| 13| „431 21 > 13 „t45/ 3), 

14) „#44 9), 14 „464; 14) „#49 „|, 

15 Þó AT 3 2 15 „|óð PP 3 15 2 52 3 #2} 

16 2 50| 4 JA 16 Ð öð| 2 ð 16 Ð 56 | 
17| „63 5| „ 17| „J56| 4), TI 

18| 2 57 PA 18 2 60 Rd 18 Þó 63 2 
19/ „60 1| 19! „63|:2) , 19| „#66| 3| 

1 sl > 631 2 2 1 > LR) 66/ 4 „ 1 EIÐ) 70 a 

7 
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Skp. Törd. 2mk. || Skp. Törd. Amk. 

skp| Ip) pdj rdimk skjskp Ip pdl rdjmk) sk 

16 í | PS 
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Skp. 83rd. 2mk. || Skp. 86rd. 4mk. Skp. 90rd. 
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Skp. 106rd. 4mk.|| Skp. 110 rd. 
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6184; 6 435 „|; 6 „36 „|; 

1 „#89 4, 4 #05); 12 
8 452, 8 „| 46) 4, 8 485 5 

9 #51, 94 523, 91 541 |) 

10/ „4 56| 4| ,, 10. „{ó8( 2, 10 „{ 60) ,;|;; 

11 „622, 11 „64 1), 11 „66. 
12 2 68 PP PDA 12 2 70 Þó 12 ÞJ 12 2 2 

13 „#73 4, 13 „4 7ð| 5) ;, 1378, 5 
14 „4 79) 2 „ 14 „81 4), 14 „84, 

ið „85, „ lö „8731, 15 | 900 535 
16) „#90 | (16 „931 2) ,,| (161 „1 96) „ 

17) 962) „| (17) „991 1) „| |i7| „02, 

18, „102 „| ;, 18( „105 | ;, 18) „108; ;; 

19) „f107) 4); 19, „10| 5), 19) „14 „|, 
11, „tllði 2 1 7) „tll6 AL tl 120 23 



105 

Skp. 123rd. 2mk. || Skp. 126rd. 4mk. Skp.. 130 rd. 

skp Ip |pd $ rd (mk 

S bl 

A 4 

3 1 
al 13 

54 15 

68 2 1 

m 24 

8 3) 
91 312 

101 3(5 
a 41 

12 43 

134 5 „ 
144 5| 2 

158 5/ 4 

1 „ 6| 1 
21 „12 2 

3 „| 181 3 
4 „| 24) 4 

5| „| 30| 5 
a KA 
7443 1 
818 49| 2 

9/ „| 55| 3 

10/ „| 61| 4 

11| „.67| 

12 „74 
13/- „480 1 
14 „8 86| 2 

1592 3 

16) „4 98/ 4 

17| „t104| 5 

18 „lll 
19 „Ll7| 1 

skt4123152 

(sk 

5 

10 

15 

4 

g 

skp|lp | pdf rd. rd 

R „ 

) 
ál 1 

41 

öls Í 

6 2 

72 

83 

9 3 

104 3 

llj 4 

124 4 

138 5 

14 5 

lint 

A Bar 
28 12 

3l „19 
418 25 

5l „| 31 

6 „3 

TN 44 

sl „Á 50 

9| > 57 

10) á 63 

11| „Í 69 

1215, 76 

13/ „82 
14| „4 88 

151211.95 
16| „#01 

17| „8107 

18) „#14 
19' „#20 

18 „7 4126 

mk skllskp| lp|pdf rd (mk 

2 6 si 

4|12 al „| 414 

1 2 2 kp 

3 8 4| 1/ 312 
5|14 sl 21 „| 3 

9 4 6| 21 2110 

4(10 Tik ol 1 

iss sl 3 1/8 

3| 6 9| 3| 3115 
512 10| 4 „16 

92 11| 4) 2113 

4| 8 12 45 4 
„|l4 13| ó| 111 

3| 4 14} 542 

5|10 15) 6) „(9 

2| 5 1 63, 
4 PA 2 ér 13 2333, 

2) 3 23 19 8 2) 
2 2 . 53) 26 ZA 24 

4 )) 5 5) 82( 3 2 

ÞJ} 52 6 2 39 ZA RS2A 

2 5) 7 2 45| 8 2 

á Ð 8 Bj 52 F2ð IP 

52) Pi 9 2 58| 3 5) 

2 BJJ 10 23 65 DD 

á )) fi 2) í ð Ð 
BE 12 2 78 22 

2 0) 13 9) 84 3 5) 
4. BJJ 14 53) 91 F2ð IR) 

| 15 5) 97| ð 5) 

2 | {16 „104 
4 17. „110 3, 

2 1817 | 

24 þr 19) „123(:31 „ 

4 bl ls sl130 
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Bkp. 133rd. 2mk. || Skp. 136rd. 4mk. Skp. 140 rd. 

skp | Ip|pd} rá mk skjskp| Íp|pðj vjmk sklókp| ip} pðj vá mk) sk 
| „29 1l „| 210 

2 9 „ 2 „ ó| 2 2 || 4 
öl 118 öf 1 lll ðf 1( 114 
4 14, 4þ 144 4 148 
5 21,|8 5| 21 „13 sl 212 
bð| 3, 6| 2316 6| 2| 3|12 
"| 2568 "| 2| 515 "| 36 
a sl 328 si 33|,, 
9 348 9 3 ð1 9| 3/ 5(10 

10} 41, 10} 4/ 110 10} 4 94 
11} 438 1} 443 ll| 4 414 
18 5), 12} 5| „12 1 518 
131 528 l3f 5 3} 5 134 542 
14| 55, l4| 5| ój14 l4| 6| „|12 
15} 6 18 lö| 627 15| 6/3|/6 

1 „ 6| 4 „ 1 „| 6 ) 3) 1 „| 7 „ 
2; 13| 2 5) 24 13| 4 „ 2 f) 14 | 
3 „ 20) „ 3 „| 20 ð „ ð 2. 21 E2d RD) 
4 „ 26| 4 „ 4 „| 27 2 2„ 4 )) 28 £0ð IR) 
5 „ ðð| 2 52) ð „ 84 1 „ 5 5) 35 E4 IR) 
6 23 40 2. 6 5} 41 a 6 2 42 Ð 
7 „| 46 4 „ 1), 47 ó „ 7 23 49 £3 IR) 
8582, (8544 ,| {8 (56, 
9 „| 60) > „ 9 „| 61 3 „ 9 )) 63 Eð 2) 

10 2 66| 4 „ 10 2 68| 2 „ 10! 5} 70 Ed 52) 
11 „3 73| 2 „ 11 2 Tö 1 „ 11 „ 77 £0ð IR) 
12 2 80 23| 23 12 53) 82 2 2 12 2 84 Bóð >) 
13 3) 86| 4 „ 13 Eð) 88 ó „ 13, „3 91 | 2 
14 „#93 21 | 14) „95 41 ,|| (14 „98 |, 
15 „þ100 Fól) 15 „{102 ð 52) 15, „105 „| 2 
16 „106 4 „ 16 „109 2 „ 16 „þE12 £3) 2) 
17 „þl13 2 „ 17| „116 1 „ 17 „|19 2} 
18) „120 „| „| (18 „123| „| „|| 118. „126. „|, 
19 „126| 4 „| 19) „1291 51 || |19) „f1331 „|, 

1 9} „M133 2 st 1 sl „136 # „1 LJ) 140! ,. „ 
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Skp. 143rd. 2mrk. | Skp. 146rd. 4mrk. Skp. 150 rd. 

skp ip {pá röjmk sk skpjip pf él fmkjsk | ókpfip æð vð (ak sk 

) RE | „| 22 Af „| 913 

ad „56 Á „58 a „| 5|10 

opi 1}2| Í 3ð| 124 3 127 

| 1| 419 4 15, a 1 5| 4 

Bi 7 ól 2 1/12 51 2 21 

64 242 6| 248 63 2| 414 
| 3| „13 | 314 | 3| 111 

sl 3/3| 8 sl 34, sl sas 

| 43 | ál „12 9 4 1/5 

10} 4/| 2/14 10} 438 104 442 

1l/ 4 59 AlpOol::<Æ 11} 5) „15 

124 5 24 A 128 5| 3112 

13| 5| 4/15 13| 5| 5|19 13 6) „(9 

14{ 6| 1/10 14 628 144 636 

154 6 4/5 15) 6/ 51 4 1 5) | 00 aði 25) 
ik sal, 

a 149), 2 144, (915), 

3 „þ 21 3 „ 3 „| 22 | 5 3 „| 22 3 > 

4 „28 4, 4 „292, 4 „4300 „|, 

5 Ð ðð| 5 5) ð| „| 36) 4 2 ð Ð 31| 3 2 

6 2 43 óð 24 6 Ð 44 E2ð 2 6 2 45 2 
501, 7512, (7593, 

8 „$ ÖT| 2 „ 81 „| öð| 4 2) 8 „| 60| ; #0) 

9 „| 643 m 9 „| 66 Ed 7 9 sl 67 ð D 
10) 4, (1073, 0475, 
1 „785 „| hi „804 ,| il „89(3|,, 

12 ) 86 E2ð 0) 12 „| 88 £2ð RE) 12 „90. Ð 
13 931) | (13 „952 „| (13 „9731, 
14 „100 2 „| {14 „02 4 „| (14 „105 „|, 
15) „107| 3 „| (15) „10 „| (15) „1123, 
16) „l14| 4) „| (16) „1721 „| {160 „20, 
17) „21 5 „| (17) „1941 4 „| (17) „1273, 
18) „129 „| „| 18 „132 „| „| 18 „135l „' 
19) „136 1| „| (19) „139| 2) „| 119) „tÆðl31 

1, „431 9) „1 „ „46) 4 „il „50 
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Skp. 153rd. 2mk. || Skp. 156rd. 4mk. Skp. 160rd 

sr Ip 

0 00 1 tj GOÐ 

rd|mk sk| skp Ip pd 

„| 214 1 

„| Ó|12 2 „ 
1/ 210 31 

Llx5}:8 4 1 

2126 51 2 

BIÐ| 6 2 

322 7 3 

Eið ER) al 3 

4( 1|14 9 4 

4| 412 10| 4 

5| 1/10 LiliÐ 

548 1 

6/ 1/ 6 13ls: 6 

644 14| 6 
ll AR vi 

14, 17 
lo24 21 ;þ 15 

2313 5 ð| „| 23 
30) 4), 4) „| 31 

Slot A 

46) „|; 6 „47 
53| 4), 7 „54 

Gl 2 8 „62 

69 | 9 „| 70 
164), 10}%,..íð 

842, 11| „|.86 

9215 12 „94 
9914, 13. „|l01 

1071 2| 14 „109 

TE 15) „|L17 

1224, 16 „125 

1902), 17( „133 

lóð 18, „41 

145| 4), 19| „4148 

1Ð3| 21 sl 15tE 3156 

EÐ CO OLLI OURÐ GUÐ OTEÐ GUÐ OUIÐ OUIÐ QUI 

= RO CO þu 

ht RÐ CO þá 

= ET 

a 
15| 

14 

13 

12 

1! 

10 

I Ar 0 =) 

skp| lp 

SO OO I I 

if (53 

Ð 
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EI. Tafla, 

yfir verð á fiski, brauði, o. s. frv. 

Skp. 10rd. Skp. lird. Skp. 12rd. 

| Skp | Ip mk|;sk||skp|lp|pd{ rdjmkj sk jskp| lí pdj rðjmk 

Ð 3 1 BA TP) 390 1 split 

BJJ 6 2 2 690 2 bt 5) 

52) 9 3 2399 9%0 3 | 
52) 12 4. 2915-99 13%6 4 22 

5) 15 ð 2. 1 50 5 2. 1 
12 BI 1395 (5) gg 0 

1 5 7 Eð) 1 7! 7 „ 1 

18 84 „| 110%0 8 „1 
111 9| „| 1}13740 í RA: 

114 AO 101 „2 
21 LI 2 490 ta 

2 4 A) ós a 12 2 

27 1312 2105 134 „2 

210 144 „| 91142,9 A 9 

213 Ea) la l5l „|ð 

1 E)) 2) 3 ÞJ) 1 2 5} 3 48), 1 2. 2, 3 

2 Ð 1 JA 2 8) 1 82 980 2 eð) 11 

3 2 1 3 Ð 3 2 að ð 14, ð eð 1/ 4 
4. 2) 2 óð 4. 2 21 3%,0 4. 2 2 2 

5 5) 23 53) ) 2 2 48 5 2 3 2. 
Of glas: 6 „| 31 1/128/0 Gl 

ls #01, lll TA þa 

SL 4 8 4 2| 6%0 SLð 44 
918 43); 94 45 1120 Sl BO) 5 

TOPLSS:(55, 15, LOÐIÐ LO 

11 Ð 5 3 JJ 11 2 6 Ð 48 11 2. 6 ð 
12 201, Tlf 50 TA er) ÞÓ gd 

13 Ð 6 8 533 13 5} 7 23 142, 13 2 14 
TA 14 7) 4320 TR þðcto} 2 9) 

lög 73 ,| (154 818 15) 4 9, 
168 8193; 16) „. 8( 4128, 1695 

| TS 2 Er #0) 

18), SR) 18 „| 9| 5) 6%60 18, „4 10) 4 
TOllpls:9(01.,) 19| „ 10/ 2(112%6 19) „st 1l/ 2 

1 ÞJ AND 10 hl) 1 BÓR 2 11 Foli 1 21 12 ) 
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Skp. 13 rd || — Skp. 14rd. Skp. 15 rd. 
skp| lp)pd{ rd(mk| sk kp| lp| pdf rdlmk| sk |ískp lpjpdf rd mkf sk 

| 523 2) 30 Á 2} 2 4!/, 1 Ed 2 4'/2 
2 2) IE) 76 2 21 IE) 8%5 2| 24 2) 9 
3 2) IF) 176 a „1235 3 EI „182 
ER „1510 $ 1 % 4 „12 
5| „| 1 3%0 5| „15 5| „| 1| 6 
6 á) 1 To 6 „ 1 97 6 „ 111 
a 1190 |  113% "| | 1157 
8 „| 115%0 SÍ „| 2 1% SL „| 24 
9 „2 3%0 9 „| 2 5% 9 „| 2| 8% 

10| „27 10} „| 2110 10| „| 2l13 
TI 210555 Ei, 2141), 11 ós lk} 17 
128, 2143 193} 22 12 „36 
13 2. 3 270 13 2. ð 6, 13 „ 3102 
A 144 „| 3/10% 14, 315 
A a) 3(10545 Ta) la Í ás) „| 4 3 

1 2) 2. 3149, 1 23 2 4 3'/5 1 52) 2) 4/ 8 
2 2 24 19 625 (2 l 13, 
Ei) 33 1 ð11%, 3 23 2 2 9% 3 „ 2 1/8 
4 23 90 4 2 4125 4 3 Ed 24 
ól „ 318 5 | 3(3|, 5 348 
6 35 él (6 ð 4 13%| (6 ást, 
1, 43 48, 14 Á Gl 6? á A 
8 „ ö| 1 32/0 8 22 ö( 8 95 8 „ 6 E2ð ZA 
9 55 190} (9) ,þ 6 112%| (9), el 48 

10) „| 6ls|, ÚR bág Sþ 10). 4. tkab. 
fa þvi „140 TE 2 Afli: 1148 
12 7 412 12) 82 625 | 24 9 |, 
13} SR 184 9 | 9ð5| |i3l „| gl 48 
14 91 | 9940l| (144 9) 412%4|| |al „{ 10l3l 
15) „| 948 15| „{ 10/3| 15 „| 11| 1) 8 
16| „{ 10) 2} 6ðg|| 16) „M 1111 37 16) „| 19) „|, 
17) {11 40 17) „| 11| 5) 6ðs|| |i7| „| 194 8 
18 „ 11) 4) 32%0| (18 „1230 9341 18) „| 13l3|,, 
19) „12 2 10 (19) „{13| 1112%4|| (19) „| 1418 

1 ÞAÐ) 13 E2 á 1 2 14 ÞJ ANS>) 1, „ 15 202 
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Skp. 17 rd. - Skp. 18 rd. 

skp| Ip| pdf rd |mkj sk ||skpl Ip pdf rd mk 

1 2123 5 '/10 Í 2 

2 ss 1070 El RIÐ) 

„ 3 | „s|l5ð,0 31 „1 

1 „| 1| 4%9 4 1 

1 ól | 1 990 Ól „1 

1 6 „| 1149)0 61 2 

2 2 3%0 2 

2 SI | 2 8%0 8 „2 

2 9} | 2j13%40 9 3 
5} AÐ 2 5) 101 „3 
3 A 11 „3 

5 12 311324, 124 „|4 

3 138 | 4) 230 131 ;|4 

4 Al ds 144 „4 

4 ID 4124, 15} „öl 

1 „| 4 1 8 „| ö| 1%6 14 „5 
2 1 3 Pl A Sg 28 4 

3 22 BR VA ls3 24 

4 31 di | 260 44 313 

5 4, a 5, 4/3 

6 A 6l sf 51 ;s| 9%0 64 Ó| 2 
1 5| 3 7 5 ótiðgol ||, 61 

8 62 8158 6| 4128 lol þa. YA 
9 Ta ot a BA hell 

10 8 104 8313 10, ,$ 9 
11 8 4 Ll Í Ee. 4) 

12 9 3 12 „8 10/ 1 8% 19) „t 10| 4 

13 10| 2 La El 484 13/ „fj 11| 4 

14 lr lása 14, „#12 3 

15 LI 15 „4 12 41 8 Las 

16 124 Told 904 16) „# 14) 2 
17 1958 TA SA Tf 

18 14/ 2 18 29) ljk2 A 18, „{ 16/ 1 

19 1 a) 4 19) „f 16| „142, LOK a Lg 

„ 161 ER KA 1, 18 
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Skp. 19 rd. Skp. 20 rd. Skp. 21 rd. 

Skp| lp| pdf rd Jmk sk skp| lp| pdý rd (mk skjskp| lp| pdf rd ímkj sk 

1 22 5 1 LZ) 2 6 1 óð 2) 690 

2 2 „|llð5 2 22 12 2 2 „1290 

2 1 1 ð 2 12 BJ 1 20 

2 1 616 3 18 4 5) 1 920 

5 2? 1129 ð 2 114 ) 2 11159/,0 
60 | 2 220 68 24 6 | 2| 5840 

2? To „| 210 {| 2120 
8 „| 2135 8 2 ð 2) 8 2. ð 20 

EU ð 3%0 9 | 6 9 ð 870 
108 „3|9 10} „| 3112 10| „| 3i15 
11| „| 3147, 11}. „42 11{ „| 4) 5349 

124 „| 4 4%/6 19 „48 19 „| 411640 

134 „| 4110%, 13} „| 4114 184. 5| 1945 
14} „| 4158, 14l „|5| 4; 14| | 5| 820 

15| „| 5| 5946 15 „| 5|10) 15| -,| 51149/,0 

1 511% 1 ED) A 1 „1 > 49/1g 

24 1 5| 6%5 2 2 2) ; 2 2 ss} 900 

3 2 2| 5 19, 3 „| 3| > 2 ð „ 3| > 14*6 

4 „ ð 41235 4; 4; „| 4 „ A 1 320 

54 4 48 5 ól ss| (5) 518 

6 „4 5) 4 320 {6 6 s|s| {6 | 6 112%0 

1 6 3145 LA) KA SE) Tf 72 196 

8 73 995 SL SL 8 | 82 60 

94 83 490 IL 9 1 9 2110 

(10 5} 93 23 10 2 10 „ 2 10 „ 10) 3 49 

11 10) 2110! (11 11 | A „11 3 4940 

12) „$ 11 2 60 12 #12 12) „123 9ð/0 

18| 12) 9 1640|| (13 „18 st ss|| 8) >} 13) 3140 

14| „f 13) 112840|| (14) „þ 14) „| „| (14) „| 14) 4| 82%0 

15) „{ 14) 1/8 15| „| 15) sl „| |15| „| 15) 4 8 

16| „{ 15) 1) 8240) 16) „> 16) „|s| |16| ;4 16) 412%0 

17) 16) „14%0|| || „17 || {L7| „| 17} 5) 190 

18 „| 17) „940 | 118 „181 |s| (18) | 18| 5) 60 

19| „18 „| 4840 )| 19) „8 19) st ;s|| {19| > 19 5} 1120 

1119 1 #20 l „ li ls. 
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Skp. 22 rd. | Skp. 23 rd. Skp. 24 rd. 

SkpJ Ip) pöp rá jmkj sk Jskpi Iplpðf ræ þmkj sk jskp| lpjpáf sd æki sk“ 
1 „| 6%, 1 3165) 6%0 1 EEE) 7 

2 JA 2) 13% 2 2 1394 2 2 9 14? 

5) IR) 1 8%s 3 „| 470 3 „ 1 5%)s 
41 „| 110% Af „| 1119 4 „| 1(12%5 
Di. si 5 „| 2| 220 TÁ ld 29 

63 „2 7%; 64 | 2 9%0 61 | 21 %s 

7 2 2 14' 7 22 3 910 7 2 3 2 Ís 

st „|3| 4! sl „3 720 Sl. „| 3| 9%s 
I „8112 ol „8147 0) 

100 „42 10) „45 10( „| 48 

11 | 4 83 11 „| 441% Lif „| 4(15% 
12 „| 4157 TO 121 „| 5| 6%, 

13 2 5 5 13 2 5 970 13 .„ 5|13%5 

14} „| 512% 141 | 0 14 1| „| 4% 
15) 13 2 þr Að þor:20 15 1| „12 

1 5} 1 2 935 1 í) 1 „140 í 2 Lt 85 
Dis 21 8! DA A þa A 2} 2|.2| 625 

3 E}) ð 1/12%5 ð 5) 3 2112 3 2. 33 9%, 
4} 4 2) 6% 4), 4 3| 9940 48 4 4119 

5 2 ö| 8 „2 5 „ ó| 4 5 2 6 E2) IE) 

6 2 6 3 9%5 6 2 6/ 5 610 6 2 71 375 
To 7437 1 81 490 "481 2162 
84 8| 4129 8} 911 3%0 81 | 9|.3,935 
9 „4 9| 5| 6%% 91 „4 10| 2/ 1846 9| „4 10| 4122 

10 5) 11 | 5 10 „ 113 2 10 2, 12 52) IS) 
TE A 11| „4 12| 3114, AlliJ4l31.11580/4 

lala 18 12 „#13 41296 12| „{ 14) 2 6%% 

13| „þ 14) 1129 13/ „4 14) 5112, 13| „4 15| 3| 93 

14 2 15 2 6% 14 2 16 2. 900 14 2 16 4(12%5 

15 2 16) 3 2„ 15 „ 17 18 15 „2 18 E2) 2) 
T6| „| 17| 3) 93 16| „| 18| 2 6410 Eið Ek fs 

17| „| 181 4) 361 „17 „| 19 3) 4%40 17| „4 20/ 2/ 6% 

18) „| 19| 4(12% 18) „| 20| 4) 82 18Is,þ 2131 99 

19/ „þ 20/ 5| 6? 19“, 21| 5| 184 19/ „| 22| 4112 

1 2313323 22 SJ) 2) 1 SLR) 23 221 99 1 „ 24 293 239 
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kp. 25 rd. Skp. 26 rd. Skp. 27 

skp| Ip) pd rdímk(/ sk |ískp| lp| pdg rd'mk) sk Ei Sr js Í skp| Ippáf rd(mkj; sk 

0 A A LR Sa 23 3 í 6 3 21 9 {5 2 2. 1 “ho 

al 1 2 „| 1 725 ð „| Í 8%0 
„| 1|t4 1151 4 4 á | „| 1}15% 2 
s|'2l 52) 9 5 2 8540 

þ || „| 213 6| „| 2149, A 4. þ Sg 4, ; 2 3 63) 2 3 10 

sl „| 319 2 BR 3 142ð Í sa ip g á Á 31), 9 2 4 61 8 „ 4 0 

10} á í „ áli4 5 9 „| 4 80 

| „5| 91, nl „51 54 A á 

12 „| 510 12 % 5133, 1 a 
13 11 13 í 52) is ál“ SL í % 2 „| 975 „| 9%0 
is í ? % 2 í „118“ 14. 1| 1| 1%%0 

1 í 194 í. A 
a sl, 2 23 g%| (al; að 3 í 3 4 $ 3 á 3l 5 62. 3 „ Í 4 3 10 

4 ál 5 EN 4 5 1 31) á 2 9? 410 
5 : 6l í Fi 2 6l 3 5 2 5| 2 6'%0 

6 73 6 94) A á la Sá Á 7 át9%| 6) 899 

1 sía 7 gl „| g3|| |7 2120 
sl „| 10), gl Á 10! 2| 6ð% á PS TA 
gl „| 11| 18 | Set tag 

10. 1231, | hold 13 OR: há ra Ei 

1134 8 | hi 14 1124 at salsa 19 15), 5 5) 153 93) s „ 14 ö| 1“%0 

13) „| 16 í| 8 13) Öð 16) 5| 624 Fa 1 

14 173. | a Á isl 1| 3%% lg að 

15 „isl 48 || 5 193, tól banka 

16) „| 20) „|, lt Soka bat hasla 
17: 1 1 8 | |í7| 4 29l „| 935 = 99l.51 127 
18| „| 22 3 a AS altl þer 

19) | 231 al 8 te la4a 32 Ea las A pre a „9 A 24) 4 sék| 19) „{ 25 3140 

Ð DJ) „159 200, 27 
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Skp. 28 rd. Skp. 29 rd. |. Skp. 30 rd. 

skp | lp| pdf rd mk) sk skp| lp| pdf rd (mkj sk skp| lp|pdj rd mkj sk 

l „ 8%; i (2) IS) 87 1 ss 9 

2 Eð) 1 Ís 2 Þ?) 1 1“ 2 2 12 
3 Eð) 1/ 97 5 3 2 1 106 3 2 111 

4 2 1%s 4 2 2 230 4 2. 24 

5| „| 210 óg | 2110 öl „| 2113 
6 | 8) 2% Gl, 31 42 6 „36 

7 þ2ð 3 10} 7 2 ð 129 7 5) 3115 

Si 4 35 8 )) E 590 8 „ 48 
9 „ 4 113 9 „ 4149; 9 23 ið 

108 „ö| 4 108 „ö7 10| „610 

fl 23 5 12%, 11 2 5157) 11 1 „ 3 

12 1 „ 4/% 12 , 1 (3) 80 12 1 „ 12 

18l 1137 Eg) tra a {st A 

tA 555 I A hr 144 | 114 

154 1/ 114 os 2 99 TO 7 

1 2 6? 1 „þ 1 2112 Tis d31 

2 23 2 4 12%5 2 2. 2 5 60 2 „ 3 25 
3 41 3% 41 3 | 43, 

á: 2) ól 8 95 4; ó 4129 4 „ 6| 2. 

ð „ 7 52) Sæ) ð „ 718 5 2 13 „ 

6 2 8 2 6%, 6 2 8 4 3%0 6 2 9 E2ð E2J 

7 9 4 124, 7" 10 „140 7 „ 10) 3 „ 

8 11 3'/5 8 „ll 900 8 „ 12 2 9 

95 12 3 9% 9; 13; 490 9 133 7) 

10 (3) 14 L2) 10 23) 14 3 „ 10 í) 15 „9. 
11| „| 15) 2) 6%5 || |11| „ 15) 511%40| |1l| „1631, 

12| „| 16) 4129 || 19) „| 17) 2 640 | |12| „418 „|; 

13 „#18 1/ 3% || 18) „| 18( 5| 1%0|| (18 „1931, 

14 2 19( 3 9%s 14, 20 1/12%0 14 2 21 2 
151 21 st, 15) „{ 21/ 48 154 '09| ð|-., 

16| „| 22 2) 624 || (16) „þ 280 1| 8%0)| |16| „4 24 „|; 

17| „23 4124 || 17) „þ 24) 314%,0|| |A7| „| 25, 31 „, 

18 „ 25| 1 35 18 „{ 26), 900 18), 27 
19| „| 26| 30 984 || 119) „8 27) 3) 481o|| (19) 283), 

I 0 110 SR 0 | S0l 
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ÆHI. Tafla, 
yfir verð á ýmsum dýrari vörum, sem seldar eru í lóðum, 

t. a. m. ýndigo, tvinna, 0. s. frv. 

Poð:ssðird: Pnd. 2rd. 2mrk. || Pnd. 2rd. 4mrk. 

„Æð| 160 rð} mk) sk || pa 16ð | rá | mk sk pd (160 rð (mk) sk 
ÞJ) Ð 6 1 ÞÁ Þ2 7 1 BJJ ÞJ} 5 

21, | s|12 25 | s|l4 24 ,{1 „ 

sl „|i2| |3ls{1|5(| |3þ,|1|8 
dl 8 As 119 4, |2|, 

5l „| 1|14 bils 28 Br 8 
61 ,|2|4 6l,„ | 210 61, |3l|, 

TI | 2110 ka Sa LR A 

lo Fa Sl} 8 Em Ææ 
Of, | 320 9l, | 3/15 EÐ 
108, | 3/12 10 ,„|4/6 10}, .8|,, 

TIP: 2 Ill. 418 A AA 
1 To 4. 023 a ar 
134, | 4/14 10 ni tl 1341|,|8 
I Sþ TÆR A 
Topos(5551,0 53 PA LEA a 4), ll 558 

LO Ap þa TR A 
26 5 Bj þó ON 9 þr þeki | 918 

LR 12 18( 1 | 1/14 IR EL 

OL 19|1|2/5 1911 |3|8 
9031 |<1478 29 201 1|4|, 

214 VR þó Bel 3! 21i1|4/8 
TAÐ ÍA sa 99 þið :110 2211 | 5, 

ER a A 0) ðe 231 | 518 
SA Atl | Ær S 2412 ||, 

25 | 36 25 | 1 | 4/15 2512 |,|8 

20} 8g;12 AÐ 260 2|1|, 
SLÁ: | 9 VM þá a 2712 1 | 

281 1/4|8 4: 281 221, 
291 | 4/14 2912 feil PR 0 

05 10 þora 2 3012 /31|, 
a Eið gs 8, BA sg A Asa iks. 

1 2 2 2) 2 1 2 2 2 Ð 1 23 2 4 2 



il 

Pnd. 3rd. Phd. 3rd. 2mk. || Pnd. 3rd. 4mk. 

165 | rá | mk sk | pájðð | rðj mk) sk | pöf6Ð) rá mk sk 

LR I I 1( „| ;|10 Iio};„|ll 
al,„|1' 2 al, þ1| 4 al,„{1| 6 
GR a Að Ss A 24 Á 
á 4 Al 288 4|„ | 2|12 

5 „ 2|13 5 „ ð 2 ð ð ð 7 
6|,„|3| 6 Blee:t5119 öl, |4| 2 
al, |3(15 lt |E6 tl, |a|13 

öl 4 8 Sl ð 2) íð ð 8 
gl „{5| 1 gl „ |5|10 gl1/|,| 3 

10|„ |5|10| (10l1|,|áa| |10}1|,|14 

bil, 3 þiiþi || api |1| 9 

OL LA 19: la 8 0 

3 ps LA Lo 5 

14} 1 | 114 LA 12 14} 1 | 3/10 

ARA KS Eorl 36 a 45 

16.L2035 54 a I a sn 

sr :|#9 A K0. ri þó 9 5 

eð 8 0 Ea 1812 |,| 6 
Í AÐA a Bara a TO} 9d,4 192 1 E 

20|1(5| at (2oþ2|,| sl |2o|}2}1l|12 

Sl 5 | 13 FER EA LP á áð Á ÞAK EA AA ry 

222 |,| 6| þefa |1l19| |29þa|s| 

23|21,|15| (23þ2|2| 6| |23sf9i3|185 

| 2 |1| s| |saþe(|3| „|| |aaþ2g|a| s 
2512 |2| 1 AÐA 22 3 0) 9025 5 | 8 

2612 | 2110 2612 | 4| 4 2612 | 514. 

at 2 |3| 3 erfa altaf (27|3|,| 9 

2012 53:119 2812 |5| 8 Psi þess 3est ba 

292 |4l 5l| (29|3|,'e|| þegþs|1|15 

30} 2 | 4|14| |30|3|,|12| (30|}3 | 2110 

ME Ea tri bd að (a) olllið 2310 

„þó ls „ll sþð 12) „||1 ss 

| 
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Pnd. 4rd. Pnd. 4rd. 2mk. || Pnd. 4rd. 4mk. 

pdj lóð rd fmkjsk || pdj lóð rd {mk sk pd| lóð | rd ( mk( sk 

Iss | (ls | si) | 1ls |s| 
IS Mil: 10 2 

Sl 2 4 BR RO 0 Ss 2:| 20 | 

43, |381 41, |3| 4 41 ,„}3| 8 

öls |38|12 58, |}4| 1 El) BA Að 
ls 8 Gt} 4|14 GA 

tl 54 4 l,|5|11 tt 9 

8i1|,| 8i1'|, 8 8 | lþl 5) 
Girls: 91134-1'|<,4 9g| 1 |1|14 

1081 |1|8 10:15 };2.| 2 TO: 2:}<E2 

is 4 a FR 5, TIl:LEK 3920 

19 lE 10 SA TY: Æ 8 

1831 2812 19:þellp 49 19 fel þ 046 

AR r8 14! 6 TA: 4 

15l1|5| 4| (15þ2|,|s| |1i5þ2|1| 2 

16l2|,| „| |16þe|1| „| |1cþle|2| 

i7þ2|,|19| þarfa |1|13| (arfa |2{ 14 

1842 |1| 8 182 210 IR 3 

19:12: 9) 4 TOP: 1 19} 2 | 4|10 
BO FA 3 FE 902 |4| 4 0251 8 

vi I SB ÍR Por A2 þr: | ÓL SÍ 

I 24} 8 SN 2 sið: 14 VIÐ 300 aði 28 27 

gl a |s| a| (28f3|,|11| |93þ3|e| 2 

DAD | BER Ea það ts A ss3 5) ag 
OR rs PA Ba Ea APR 5) Sl 1|r9 14. 

2613 |1| 8 AA Sl 9623 12 

Ti 24 Pitlc3:|s8 115 a TilratD}-10 

Ao sp að Fs | Lo EL 

294 3 | 312 0 tðinð |; 29|4|1| 6 

3013 |4/ 8 301 4|,| 6 BOFAL 2 | 4 

Sist} 4 þr! 3 

1 st4 |s| sfþ4(2/ s|1 Ed 
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Pad.'5'rd. || Pnd. 5rd. 2mk. || Pnd. ord. 4mk. 

pd|1ðð | rd| mk) sk | pdjlóð| rdjmk) sk || pá| tóðj rd/ mk) sk 

1 Þó) PP 15 1 Ð 1 2 1 ÞJA fl; “ 

28 s | 1|14 2 |2| > 21 s„12| 2 
Bls 15215ló a a 

Á ÞóÁ ð 12 4 Þ2A 4 2 4 Þ 4 4. 

5 | #j11 Ss 5 5 „|5| 5 
6| „| 510 El, A 
ali |,|9 rs, gþi|i| 7 

eð 5 2 BE) A BI1|2| 8 
gl1|2| 7 g| 1. #31%, g|1|3| 9 

TO 3126 10I1|4|,, 108 1 | 4/10 
ills SA 120 SEL IN 

0 0 1942 | ,„|12 

19 a T9T:2 || 513 

14} 2|1/ 2 TA: FARA. 

ID: 222 A A 15}-2 (48:15 15 
16l2(8| „|| |16l2|4', 16l2|5|, 
arl2|3li5| |iþ2|5|, 4 8 æðið 

18} 2 |4t14|| |18sl3|,!|, 18þ3|í1| 2 

108 25115.11,3 SKER fólst ss TOSs(4251 53 

903 1321 12 90.13.6255, 2013 (285) 4 
a1l3|1)11| (eil8|38|, a1þ3|4| 5 

IN 0. V BO 5) 6 

2388 |8/ 9 EÐ 2314 |,| 7 

gaþ 3 | ál sl (24þ 4151, ala |1| 8 

gb 3(5| 7|| (95|4|1|, gf 4 |9|:9 

26} 4 |s| 6 A 26} 4 | 3110 

grla|1| 5| |erþ4|s|, ar 4 | | 11 

aga || ali |28þ4|4l|, ask 4 | 5|12 

ag 4|3| s|| |29|4|5|, 29 5 | „| 13 
3S0(4|4| 2 SO 30} 5 | 1/14 

3310) |: 558 5) aða Í Sl Sl 6 (8215 

TR RS a þan a 
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Pnd. Grd. Pnd. 6rd. 2mk. || Pnd. 6rd. 4mk. 

„pá | lóð| rd | mkl sk pd| lóð rd| mk| sk || pd| lóð rd| mk sk 

Il, |i|2 1l„|1/3 Fa A 

al „ |2| 4 al ,„|2|6 al „|2| s 

ol 1915:6 Os Eð:1159 Sl 

al „|4| s al | 412 al „15| „ 
Del 20:10) 5}, | 5115 BL 4 

6115, 142 BL fel (38 al að 4 8 

A TR A Fá 

sl1ils!|, sl1|s|s sli(|4|, 

911|4| 2 SIT | Afl 9f1|5| 4 

10|}1|5| 4| |1ol1|5|14| |1ol2|, 
þ2l,|6| |aþa(a|1| |aþs|1(/12 

1928 MA 24 EL OS a 
131 2 |<2110 lOM2 |s381 7 1312 |} 4 

IA S2 3519 14} 2 | 4/10 ÞAT br 
15} 2 | 4li4| |15þ2|5|13| (153 | „|12 

1631, „| |16þs|1| „| |16l3|2| 
SA a li: 3 Tot s4 

052 4. 193 :jaði|=6 3 8 #1 

1913 /|83/ 6 1943 {4|9 19} 3 | 5|12 

-{9oþ3 |4| sl |2oþ}3|5|12| |eoþa|i1| 

a1þ3 |5(10| |oiþ4|,|15| |21þa|9!| Á 

2244 | ,|12 AÐ kt LS 574 994 38 
238 4 | 1/14 2 9314 {A }192 

aþ4|3| „| |eája|4|s| |saþ5|,,, 
9544 |4/| 2 251 4 | 511 I 4 

26} 4 |5/| 4 ÁÐ Bs ir 3 18 26 Das :8 
atl5|,| | |erþ5|2| 1| þe7þ5|3|12 

gþ5|1| sl (28l5|s| 4| |2sl5|5s) 

29| 5 | 2l10| (29þó|4| 7|| |29þ6|,| 4 

301 5 | 3112 308 5 | 5110 0 þ 

3145 |4/14 jr Ef Sp st öl: 6-}s2 42 
1 6|, 1 6 |2 1 6 |4 = “ 
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jr 

Pnd. 7 rd. Pnd. 7 rá. 2mk. || Pnd. Trd. 4mk. 

Þú | 166| rá | mk| sk |{pd| 1óð(, rð| mk) sk || pá( 168}, völ mki sk. 

11, |1|5 EÐ EÐ TI 

al, {2110 al, |2(|12 gb, |-2{14 

3l „ | 3115 3l„|4| 2 Bl „145 

ak; {5| 4 4l„|5| 8 4| „ |5|12 

5l1's,| 9 5þ1 | ,|14 5ji|1( 38 

6þ 1 | 114 Gl 1 }2| 4 6|1 | 2|10 

1588 | 1 | 310 |1|4 

sf1|4| 8 sf145|, sl1|5| 8 

gf 1|5|13 gþ2|,|6 g| 2 | {15 

0}2|1| 2| |10p2|1(12| (10}2}2| 6 

þe al 7} arf 2|38| 2|| |11þ2|3|18 

19þ2 |3|12| |12þ2|4| 8|| (1242 {5 4 

13þ2/|5| 1 (132 |5|14| (1348 | {11 

taþ8 || 6| |14þ3|1| 4| |14þ3|2| 2 

15} 3 |1|11| (15þ3 | 210} (15þ3|3| 9 

16l3(|83/ „| |16l38|4| „| (16I38|$| > 

1þ3|4| 5| |irþ3|5| 6| þi7þ4|,| 7 

18þ3 |5|10| |18þ4|,|12|| {18} 4 | 1|14 

1914 | ,„|15| (1944 |2| 2|| {191 4|3| 6 

90} 4|2| 4||' (200 4|8| S|| {20} 4 | 4| 12 

14 |3| 9| |21þ 4 | 4/14| {e1þ6|,| 3 

ga| 4 | 4|14| (2245|,| 4| |22}5|1/10 

a3þ5s|,| sl (2315 |1|10| |23}5|3| 1 

goal 5 |1| s|| (244 56|3/| „| |24}5|4| 8 

g5þ 5 | 2|18|| (255 |4| 6|| {25{5!5|15 

a6l5|4| 2|| (26}5|5|12| |26}6|1| 6 

arlþ5|5| 7|| |erþe6|1| 2| |27}6 | 213 

sl 6 |,|12||28sþ6|2| 8} |28}6|4| 4 

ag 6|2| 1|| (2946 |38|14| {2946 |5|11 

gop 6|3| e|| (800 6}5| 4} {80} 7|1| 2 

s1iþ6|4l11| (31 7} ,|10| (31|7|2| 9 

1 „þú | 1, 7 2| 5 1 7 Á Eéð 



122 

Pnd. 8rd. Pnd. 8rd. 2mk. || Pnd. Srd. 4mk. 

pd þlóð | rd mk| sk pd lóð „rd( mk/ sk || pd| lóð rd mk| sk 

115 118 Elt9 1l,„ |1|10 

2 2 ð 22 21 3( 2 21 > 3 4 
3l;,|4(/8 Sg a Sl Æ| 14 

2 213 4t1 2 4 4( 1 JJ 8 
5l|1|1|8$ 5| 1 | 1|13 Spos15 9 

6|1|3|, 611.}8| 6 6|1 |3|12 

T|1|4|8s 415 11|5| 6 

8125, 8I2/,|8 Sr 
9I2|1|8 gf 2 {fl 9} 2 |2|10 

10} .|'8:|,, 10} 2 | 3/10 10} 2 |4| 4 

11|2|4|8 TI 3 MI 514 

POL: 5, t2f9 | 12 LO 8 

133 |1/|8 1313 |2/ 5 1913.13,|, 9 
14(3|3'|, 14| 3 | 314 14} 3 | 4/ 19 

15|3 |4|8 tol:619| 7 Bla þ,| 6 

Fe, 16} 4 16|4|2|, 

17| 4 |1|8 TO:499|.9 17|4|3/10 
18|4|3|, 18|4|4| 2 18 4|5| 4 

19|4|4/|8 19| 4 | 5|11 TOR 5 

2015 |s|; 20} 5 | 1| 4 205 |2| gs 

al 5221 |:8 a1|5 | 2/13 115 |s| 2 

2215 19 |, 2215 | 4| 6 015: 45:19 

2315 |4|8 231 6. | 5|16 2316 !1| 6 
MA{6 ||, al 6 |1| 8 Af: 3 

25| 6 | 1|8 25} 6 |3| 1 25| 6 | 4/10 

6631. 26| 6 | 4/10 261, 4 

a|6|4|8 ÞE | at} 7 | 1|14 

PA EA ar 28| 7 | 1/12 281I7|38| 8 

29|7|1l|g ag|7|3) 5 FA 9 

301 T9591|s, 30| 7 | 4/14 30} 8 | „|192 

$1|7|4|8 SB SAR ER 0 

1 2. 8 212 1 „ 8 2 „tl P) 84 
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þm 

HO N VLIÐ ut 00 

“ 

Pnd. Qrd. Pnd. 9 rd. 2mk. || Pnd. 9rd. 4mk. 

165 rð (mk sk | pd 169} rd f mk sk | pá|16ð | rá { mk/ sk 
EN Il „ |1|12 TR 

ls 4019 2 ep a þat Di 0 

öl „|ó|1 öl >|ó| 4 öl „|5 7 
AT 53:12 A Ala 4 

EI A þa HAL Á 

6}1|4/2 G|1/4/| 8 6l 1 |4|14 

Milli 5s:13 712),|4 2 

81 9 |#1| 8 sl2|2|, gsl2|2| s 

2368 3 932 3112 Os 

10} 2 | 4/14 1082(5| 8 JÖTS 121 2 
El | 9 ik þs! lll sl .15 

1243 |2/4 TORS3:3|28 þ 55 1234) £3 |*12 

134 3 | 3115 1843 4 19 1910 #20.0 
14} 3 | 5/10 14} 4'|.,| 8 14} 4|1| 6 

5145 IÐ1 4|<9 | 4 15|4|3/| 3 

SKO | 16} 4|s4| 6 As 

17} 4 | 4/11 FO: 125|12 1ol923 518 
JS 6 18lið ælsi:ð 1815 |2/10 

Os 1915 |3| 4 1915 |4| 7 

20} 5 |3|12| |ool}5|5| „ aol6|,| 4 

SDR Sll:62| 25 | 12 O1l:b|:2| 1 
ÞAÐ 0116. 159:| 8 29:16 | 3|14 

24 þíð) 364: | Á 231 6 | 5|11 

2416 |4/ 8 SR hi as 94 | 7 |;1 

2517 |,| 3 95 12 li 

26 |(14 267 |3| 8 26 | 7 |5 

Vissi 9 | Á 0 |. 
gb 7|5| 4| |28ls(1| „| |28|s|2 

29 sas |:15 291 8 | 2/12 2918 |4 

308 8 ( 2/10 301 814/|8 3019 þe 

Bls: |5 la 4 819 | 2 

2) 9 „| „| 5) 9 21 1 2 9 d. 2 



124 

Pnd. 10 rd. Pnd. LOrd. 2mk. || Pnd. 10rd. 4mk, 

lóð | rd | mk) sk æd|lóð| rd/mk | sk || pá) lóðj rd/ mk sk 

il; | 114 ts | E|15 UR 

215 312 2 Ð ð {14 2} s|4 „ 
3l „| 5110 3l „| 5|13 ið 0 

41 |1| 8 4| 1 | 1/12 SE pi 8) 

sl1|3| 6 5| 1 | 3|11 ið 0 3 a 
BL 54 6| 1 | 5/10 (ið 5, SL 

þe |1| 2 2 |1|9 CR 30 
0122, sj2/3/8 812|4|,, 

g| 9 | 4/14 g|2|5|7 a 

10.198 112312 10.178 kt | 6 TAÐ 120 

1113 | 2/10 90:55 14 |, 

1243 |4| s|| |19l3|5|4 þ4|,|, 

1314 || 6 3 að 1 3 

14þ4|2| 4|| |táþa|83|2 t4þ4|4| 

154 4 |4| 2 15'1:4.ff05:|<1 Tó 

16 ö 24 0) 16 5 1 5) í 16 5 2 a 
tl 5 | 1|14| |ir|5 | 2115 1}5|4| 

18þ5|3(12|| |1sl5 | 4|14 isl |;%| 
1915 |5|10|| |19|6 | „|13 1946|2|, 

20} 6 |1|8 20| 6 | 212 206 4| 

gil 6|3| 6| |a1l|6 | 411 230 rl 

226 |5| 4|| |eaþ7|,|10 aþTi|2| 

a3þT|i1| || legþ7|2|g sb T|4| 

a|T|3| „|| |eaþ7|a|s 248 Es| 
25} 7 | 4|14|| |95|s|,|7 25ls|2| 

a6| 8 | ,„|12|| (96(8|2|6 26|s|a4|, 

2110 tI 8 |4/5 a 
æjs|4| sj (2a8l9|,|a|| (ssþg |s|, 

29þ9|,| || {29}9|2|3 2gþg|4|, 

90} 9472) 4 0129 94:1 9 BOLOP| 
sig |4| gj| |silio|,|1 sto |s| , 

s BOL „|| „þP0(2|, 1 „pO|4| 
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AV. Tafla, 

yfir verð á ýmsri fljótandi vöru, t. a. m. lýsi, tjöru, 0. 

8. 1ry. 

Tunn. 10 rd. | — Tunn. 1lrd. Tunn. 12 rd. 

„tJ KÍ pj rd jmkiskj| tnf kl pjrðjmk| sk || tn| KT pj rálmkj sk 

| 1, | > 8 Il | 8 5 | | | 99 

A áð a a „1 13) | „| 1} 3% 

Ll „18 ð| „| 1102 ð| „| 112%, 

4 )J 2 2 | á 2 2 | ð Ea 4 Ð 2 6 25 
ól „|2 8 öl „| 219 Ei) nn) að BR 

6 að „| 6l „3 44). 6 > 3| 9“ 5 

7 2 ð| 8) 7 f2ð ð 133), 7 E2ð 4 85 
11, {4 Á 14 6% AA Ea a 

2 Ð 1 2 Ð 2 ÞJ 1 2 194 2 2 dl 5) 93 

ð 2 2 ÞJA 24 3 2 2 1 5 B) 2 2 2 6? 
A 40,,|<2| 5 994 4 „3 1 3 

58 2 | 34, 54, 
3) EIÐ 6 „| 42 6? 6 | 4) 4199 

414, 1 „| 5| „12% 1 „| ö| 31 93 
Bls 23 8| „1 5( 5 Sr 86 2 6% 

6 9 6 895) | 9 „| 7) 1:8% 

10. {6 | 4 ,| 1072, 10 „80 5| 5 

11 2 ú 2 5) 11 #2 8 2 6% 11 „ 8| 4 12, 

128}, „| 12 „84 124 12 „| 9| 81 995 
13 „18 |4 | 13| „| 9 37 31 13 „|10l 2) 6? 

lks „| 14( „J10| 1/ 93 14) s|i1| 1 32 

1 BIÐ 10 1 „| 1 JA 5) 11 Þ2ð 2) 1 E2ð 22 12( 5) 

Athugagr. Töflurnar 1.—1IV. í þessari grein eru svo ljós- 

ar og óbrotnar, að við þær er fárra skýr- 

inga þörf. Þær eru gjörðar mönnum til 

ljettis við útreikning á ýmsri algengri verzl- 

wnarvöru, eins og á er drepið í fyrirsögn 

hverrar þeirra. Vilji maður t. a. m. vita 



Tunn. 13 rd. 
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tn | k 

9 Óð 1 SÞ rr 

þei þa þa þó þr KS =) 

þat = u 

rd 

ÞJ 

2 

24 

mk 

þé RÐ AÐ C9 þá Ot yi Oð CONÐ Hið 

= RO CO þá 5 

hvað skippundið kostar þegar pundið eða 

lýsipundið kostar svo eða svo mikið, þá er 

ekki annað en fletta upp íl. eða ll. töflunni, 

og eins ef maður vill vita hvað pundið eða 

lýsipundið kosti, þegar maður veit verðið á 

skippundinu. T.a.m. þegar lýsipundið kost- 

ar 4rd. 2mrk., þá kostar skippundið 86 rd. 

4mrk.; þegar pundið kostar 1mrk. 7 sk., þá 

kostar 1 skp. 76 rd. 4mrk., og lýsipundið 3 rd. 

Tunn. 14 rd. Tunn. 15 rd. 

sk tnf k| pj rd jmkí sk tn(k | pj rd mk sk 

10%, 1 2 11' 1 9 2 12 
4? að „| 1| 6% a „18 

15'%, 3 2 2 1, 3 „ 2| 4 
93 lE VAR PA sj 

4 5 „|3| 8 sl %| 312 

14? 6| „4 3% el „|4s 

sY 7} | 4)14% tl 

35 1 2. 2. ð 935 1 5} 1 2 39 

6%5 2 2 115 8“ 2 Ei 2 22 93 
93 3| „| 2| 4124 31 3 

12%5 4 2 ð| 4 6%s Á 2 4 ZA 2) 
„ Ól 44 „ öl; öl „ „ 

35 6 „ ö/ 3 9% 6 2 6 | 9 
6% isl t:6|23| 325 kl 

9% 8 2 1 2 12%, 8 2. 8 2! 93 
12% 9 8 2) 6% Si 

„ 10 2 92 )) 10 „ 10 „! „ 
845 || 11 101) 925 || þh 11, 
6% 12| „| 11| 1/ 3) FO 5 

93, || |18| „Á 12) „1295 | (181 „| 13 „ 

12%|| 418, 6%s| 1414, 

„ 1 52) R:2) 14, 1, 15 a) „ 
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Tunn. 16 rd. Tunn. 17 rd. Tunn. 18 rd. 

 ttn| kf pj rd (mk sk || tn k| pf rd (mk) sk || tnj k( pp rá (mk sk 

| 1. 12! 1 13% 1 14?) 

2 þó 1 935 21 2 1 11% 2| 5} 1 12%, 
3 85) 2 67 3 23 2 8! 3 2. 2 11% 

4 FJ | 8 5 41 3 6%, 4 2 3 9 %s 
a) „4, DE sr 4 5. „48 

6 „4 12 BG} 5 19 6 3 ð 6? 

TP) 9 A 5slÐ 157 . 43 

1, 1, 6%, 1 1 „ 12%, 1, 11 3! 
2 2 12}, 2, 21 93 2 212 6? 
BE 31 3 3 ð| 2 þe lE GR 

4, 41 93/5 4 „3 43 37 41, 44 12 

ð 2 5 2 „ 9 2 ð 4 P2 ð 23 6 2 99 
6l „|. 6| 2| 6? 6| 6 4 125 Ola 31 

A 12 (A 93 sd 8|52 6? 

8 2 83 3" 8 23 9 2 6%, 8 23 9 3 995 
El 93/2 d 35 01 BÍ 91 ;„t 10 41129/ 

10 2) 10) 4 2 10 23 11 2 2 10 23, 12 ÞÞð ) 
Eg ða 4 6 Tn 2 1 ak Bs 
12) „(12 4. 123) TA) 99 T2I0,314): 2 6?% 

13 „(13 51 3 Ís 13|.., 14| 4. 6% 131, 15| 3 99 

14) „{ 14 5) 936|| |14) „| 1ð| 5) 895 |) (14) „4 16) 4129 

1155 16) „|, A 154 1815} 5 

5 mrk.; þegar skippundið kostar 93 rd. 2 mrk., 

þá kostar 1 pnd. 1 mrk. 12 sk., og 1 lpd. 4 rd. 

4mrk.; þegar lýsipundið kostar 3 mrk. 144, 

sk., þá kostar 1 skpd. lðrd.; þegar 1 ské er 

14rd. er lýsipundið 4 mrk. 3 !% sk.; þegar skip- 

pundið kostar 18 rd.; þá kostar 1 pd. 5%, sk., 

og lýsipundið 5 mrk. 6? sk., o.s. frv. Eins er 

HI. töflunni að sínu leyti varið; þegar pund- 

ið kostar 4rd. 2 mk., þá kostar 1 lóð 13 sk.; 
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Tunn. 21 rd. 

þegar 1 lóð kostar 1 mrk. 

pundið 8rd. 2 mrk., o. s. frv. 

fyrir ýmsa fljótandi vöru: þegar tunnan kost- 

ar 21 rd., þá kostar kúturinn 1 rd. 2 mrk. 

6ð/, sk., og potturinn 1 mrk. *% sk. þegar 

potturinn kostar 133; sk., þá kostar tunnan 

17 rd., og kúturinn 1rd. 12, sk.; þegar kút- 

urinn kostar 1 rd. Amrk. 6%s sk., þá kostar 

tunnan 26 rd., og potturinn 1 mrk. 4 sk. 

nf kp} rðjmkj sk | tn | kJ pf röjmki sk || tnjk | pj ræki sk 
1 2 „15 5 1 2 1 2 1 1 / 
al „114? PA 5) 2 Sl a| 13 

3 2. 213 Ía ð „ 3 Ð ð 22 ð 2), 

A 22 ís /5 1 2 i 2 4 33 - 3 

9 2 2 3 9 „|? 

6 „| 51 1, 6 1, 4 

7 1 2 10%5 7 El 5) 7 1 Í 5% 
1| „|; 141 934 AR 1538 1216 

3 PA Ef Qlð< 21 AT2 A 

3 2 ð; 4(12%5 3 2 4 ST 2) 3 23 4 1 Sr 

á )) ál 6%, Á „3 F í 2 A ai BL3 990 

2 2 2 2 Ei 7 | 

6 23 138 9%s 6 2 8 A 6 2 8; 2 6“, 
|, s5|3% rá A 1 1 9) 412% 

sl „| 10), „(12 st 10l4| sl „þ11| 1| 3% 

91 „| 11| 2. 6? 2, Ól 19.31 95 

10 2 12) 4 2„ 10 23 13| 2 2 10 22 14 23} 22 

11 „131 5) 934| 11, 144) || |81| „15 2) 6% 

19 „| 151) 325) tel þ16l | „|| {12 „Á 16| 4112%5 

13 „| 16/ 219%| {13 17) 2 „|| {18 „ 18) 1| 3% 

14 | 17 al 625| al „184 „|| {14 „4 19 3) 9% 

1 „2329 19 BL 11} 20 FJ A 1 E2ð 52) 211 5 

9 sk. þá kostar 

IV. taflan er 

a 
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Tunn. 22 rd. Tunn. 28 rd. Tunn. 24 rd. 

tn|k/p Jd (mk/ sk || tn| kl pf rd (mk| sk tn| kl pg rd (mk sk 

1 „1 1% 1 „| 1| 2% a 
| „2 3% a 2 4 2 | 9 62 

| „3 4% 3 „| ð| 7% ðf „| 8 93) 
Á 2 4 6, A| | Á 9) a 93 4124), 
5| „ós 5l „| 5(12 3 BE Tr ferð 

6| 1 „| 9% 6| 1| „14% 64 1137. 

| al 1117, ef 528 0 "| 1 2| eð 

1 1212 |il,4 13| 3% 1 1 3| 93 
a 25 935|| (24 3 „| 6% 2 3 1| 34 

3 4 265 (34 43) 93) 3| „| 4 4124 

4 „| 551 3%| | 4, 6| „124 4 6| 2) 62 

Öl 72; FE) KA A Eð KI 
6 8 412%|| 64 91 3% 6| „| 931 93, 

7 „| 10) 1) 985| 7 4 10) 4) 625 || | 7 {11} 1| 34) 
8 „| 11| 4| 6% SI „| 12 1 93 8| „| 12 4124 
9 „| 130 1| 8%|| | 9| „4 13) 4124 9| „| 14| 2| 63 

10) „14 4, 10 „4 15/ 2), 10) 16, 

11 „16 „12%5| || „4 16) 5) 895 || þt1| „| 17) 3} 937. 

19| „| 17| 3) 985) þ12l „{ 18 2 625 || (12) „ 19) 1} 31) 

18| „{ 19| „| 6%5 18| „{ 19) 5) 9%5 131 „4 20 4124 
14) „ 20) 3 8%5|| (14) „þ 21| 2124 | (14) „| 22| 21 627 

1! ÞÞA IP) 22 | 2 1 ÞJ 2) 23 > ÞZð il 2 24 Þr > K 

Töflur þessar eru þannig mjög handhægar 

fyrir hvern mann í kaupum og sölum, og 

taka það ómak af manni, að reikna hvað 

eina í þann svipinn, sem maður vill vita 

verð á; því þá þarf ekki annað, en fletta 

þeirri töflu upp, sem við á, og er það eink- l 

um gott fyrir þá, sem eru líttæfðir í reikn- V 

ingslist; hinir geta og ætíð haft töflurnar til 

samanburðar. Þess ber að gæta, að þar 
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Tunn. 25 rd. Tunn. 26 rd. Tunn. 27 rd. 

tn (k|pj{ rdjmk sk tn| k P rd/mk sk tn k | pj rd(mk| sk 

1 „| Í| 4 1 „ 1 4 1 Ð 1 55 

al 5|5ð| 5 2 293 2 „| 2j11% 

3 „ 3| 12 ð „ 3/14%, ð „ £ %s 

4 „| Ó 2 4 „ 5 35 4 „ 5 6% 

| 1 | 4 á 1 „|8 ó| 1/ „12 
Glært |tl|128 GI 1/ 112% GI 1| 2) 1% 

la a "| 13) 7 
Sl tl al 1, 14 625 | | il ,þ 1| 4199. 

2 32 2 | 3} 2122 21 | 31 3| 9% 

31) Si 5| 3 st 5| 1 3% 3l „| $| 2| 6%s 
414 64, 41, 6|5| 93 4, 7 1} 3% 

öl; 8 2 E2ð Ól „ 84 9 2 
0 6! „| 10) 2| 6%5 6| „4 10| 4199 

KÁ AA I AE 19} 192 7 „| 12) 3 9%5 

8132, Blt:13(,5| 92/6 8| 4 14) 2 6%5 
El ks a 2 9| sf 16) 1, 32 

10 £ð) 16 4 „ 10 „17 2 „ 10/ ;4 18 E5) Bð 
11 182 11/ „{ 19) „| 6?%5 11| „þ 19) 4127. 

1920, 19| „|-20| 4125 || 12) ;ð:21| 3| 93 

13 „214, 13| „ð22| 31 85} 418) „C23| 21:65 

14 „2321, 14| „| 24) 1/ 9%5 14 „25 1} 3 

19 251 5 „ 15, 26| , „ 1 ml od 27 52) IR) 

sem brot er meira en Ý% sk., eða ' sk, 

þar reikna menn í kaupum og sölum vana- 

lega 1 sk., og þar sem brotið er minna en 

A 7, sk., er. því gjarnast sleppt, þegar um lítið 

er að gjöra; t.a.m. þegar skippundið kostar 

14rd. (II. tafla) og maður kaupir, eða selur, 

einungis 1 lpnd., þá ætti það að kosta £mrk, 

3!/,sk., enþá er 7/sk. sleppt, svo það verð- 

ur ekki nema 4mrk. 3 sk,; ef maður kaupir, 
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Tunn. 28 rd. Tunn. 29 rd. Tunn. 30 rd. 

tn |k æj rd (mk sk tnf k| pj rd |mk sk tn(k | pj rd (mk sk 

1 „ a 65 l 5} 1 7 1 5}) 18 

2 2„ 2 12%5 2 2 2 14%, 2 2 ð 2. 

3 53) 4 85 3 2; . 5% 3 „ 48 

4 23 ð 9% 4 2. ð 12% A 1 EA 2) 
í A ið Ð| 118 

6| 1 2| 6? 6|- 1/ 2/11%% GI 1(3|, 

928 TE1| A} 224 8 
I) ka TB 5812 958 Í 

2 2 3| 4 25 2 55) 3 5 3! 2 2. 4 2 PD) 

3 2 5| ð 93 3 2 ö| 4 127 ð 23 6 2 
á 2 1|.2 12%, 4 2 dd 6%, 4 2 8 2} 5 

5 „ 9| 2 2. ð 5} 9 4 „3 5 2 10 2 99 
ES AT Gt slell| 314 998 Gl 

7 2 13 2 6% í 2 13 3 3 25 7 2 14 231793 

8 £}) 14| ð 9; 8 „ lð| 2 12%, 8 2 16 tn) 

9 2 16| 4 125 9 2 17| 2 6% 9 53) 18 „l 2 
10 „4 184, LO) 10}. „| 2015) ,, 
11/ „{ 20) 3 a li 1l| „| 22 „| Fr 

12|.„$ 22| 2) 6? TRS 23| 2 3 98 12 24, 

13 ð 24 1 95 13 2. 25 2. 12%, 13 2. 26 SA) 
14 2. 26 2 12% 14 2 27 „ 6%s 14 2 28 | 2 

1|'; 3) 28 sl 1 £2) IRK2) 29 £2) 5 1 29} 29 30 3) 2) 

eða selur, eina 4 kúta, þegar tunnan er á 

28 rd., þá ættu þeir að kosta 7 rd. 2 mrík. 

12, sk., en eru þá reiknaðir á 7 rd. 2 mrk. 

19.Ska0.595 try 

Að öðru leyti er fyrirkomulag og útreikn- 

ingur þessara taflna svo einfaldur, að hann 

þykir ekki þurfa frekari útlistunar við. 

# 
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23. 

Rím 

ið Sunnu-{ S.d. Mi 5; Bin. 
Ártal Sólaröld Tungl-|Pact- din eptir ii = kt 
Krists stærri (minni öld A Fn vð fasta 0 Febr fí 

1850.}:250. |) selkEgs hi 2 |27J.| 25 |924| 26 
51 46 9 |'9g | íE 5 |16F.| 24 |23| 25 
52 5 |10 9IDC| 4|8F.| 23 |22| 23 
53 GTI 2205 IB 2 (233.| 21 |20| 22 
54. rds. 18 A 5 |12F.| 20 |19| 21 
Bo s2ð0 | 139 |s195 8 4 | 4F.| 19 |18| 20 

56 9 |14 |93|FE| 1 (207. 25 |94! 25 | 
57 10 | 15 AÐ 4 |SF.| 23 |929| 94 
58 11|16 |15| €G 8 |313.| 22 |21| 23 
59 197 |sóg5|-B 6 |20F.| 21 |20| 22 

1860 | 260 | 13 | 18 TIAG | 4|5F.| 20 |19| 20 

61 14 |19 |18| F 2 1277.| 25 |94| 26 
62 li 17 2300) íb 5 |16F.| 24 |23| 25 
63 FI AÐ) 8 | 1IF.| 23 |99| 94 
64. 17 128 | CBi} 9494 þlsoor Lot|- 99 
Bót 265 A 32 A, 5 |12F.| 20 |19|. 91 
66 . þa A 3 128 J.| 19 |18| 20 

67 BLU a 5 |17F.| 25 |94| 26 
68 21 7 6JED| 419P.| 24 |99| 94 | 
69 SG 2 124 J.| 22 |91| 23 

1870 | 270 | 938 | 9 |og| B 5 |13F.| 21 |920| 22 
71 FE 4 | 5F.| 20 |19| 21 

72 25 (11 |20 | GF| 3 |287.| 26 |95!| 26 
73 26 | 12 12 4 | 9F.| 94 |23| 25 
74. I 9 8 |1F.| 23 |22| 94 
55) 9159 S99 | TA 2955|st0 2194. 99 {911 23 
76 1115 4 | BA | 5 |13F.| 91 |201 22 
77 2116 |15| G | 3 8319 |18l20 | 



gr. 

tafla. 
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Sum- Mið- Sunnu- 
Pásk- | ar | Hvíta- |sumar|Vetur| dagur | Að- Páskar hvenær. 

ar í sunna í |í Okt.| eptir | venta Sumarauki. 
Apr. Júlí Trínit. 

Sl M.|:20 (19 M.x|1255|,25 26 | 1 D. (Páskar 1.s. í Einm. 

20.Ap.| 24 | 8 Jún. 24 | 24 | 23 (30 N. |Sumar 5. í páskum 

lLAp.| 22 (30 M. | 22 | 22 24 (28 N. (Páskar 3. s. í Einm. 

27M.|21 (15 M. | 21 | 21 | 26 (27 N. |Páskar1.s. íEinm. 

16Ap.| 20 | 4 Jún. 20 | 20 | 24 | 3D.|Sumar 5. í páskum 
SAp.| 19 (27 M. | 19 | 26 | 26 | 2D.|Páskar8.s. íEinm. 

Sumarauki. 
23M.| 24 (11 M. | 24 | 24 | 27 (30 N.(Góupáskar. 

12Ap.| 23 (31 M. }23 | 23 24 (29 N. (Páskar 3.s. í Einm. 

4Ap.| 22 (23 M. | 22 | 22 | 25 |28 N. (Páskar 2.s. í Einm. 

24.Ap.| 21 (12 Jún.) 21 | 21 | 22 (27 N. |Sumarpáskar. 

SAp.| 19 (27 M. (19 | 26 | 25 | 2D.|Páskar3.s. í Einm. 

Sumarauki. 
91 M.| 25 (19 M. | 25 | 25 | 26 | 1D. |Páskari.s. í Einm. 

20Ap.| 24 | 8 Jún.| 24 | 24 | 23 |30 N. |Sumarð. í páskum 
ðAp.| 23 (24 M. | 23 | 23 | 25 (29 N. (Páskar 2.s. í Einm. 

27M.| 21 (15 M. | 21 | 21 | 26 |27N. |Páskar1.s. í Einm. 

l6Ap.| 20 | 4Jún/ 20 | 20 | 24 | 3D.|Sumarð. í páskum 
lAp.| 19 (20 M. | 19 | 26 | 26 | 2D.|Páskar2.s. í Binm. 

Sumarauki. 
2LAp.| 25 | 9 Jún.| 25 | 25 | 23 | 1D. |Sumarð. í páskum 

l2Ap.| 23 (31 M. | 23 | 28 | 24 (29 N. |(Páskar3.s. íEinm. 
28 M.| 22 |16 M. | 22 | 22 | 26 (28 N. |Páskar1.s. íEinm. 

lTAp.| 21 | 5 Jún.| 21 | 21 | 28 |27 N. |Sumar5. í páskum 
SAp.| 20 (28 M. | 20 | 27 25 | 8 D. |Páskar3.s. í Einm. 

Sumarauki. 
31 M.1 25 (19 M. | 25 | 25 26 | 1 D.|Páskar1.s. í Einm. 
l3Ap.| 24 | 1 Jún.| 24 | 24 | 24 (30 N. |Páskar3.s. íEinm. 

ðAp.| 23 (24 M. | 23 | 23 25 |29 N. (Páskar 2.s. í Einm. 

28M.| 22 (16 M. | 22 | 22 | 26 |28 N. |Páskar1.s. íEinm. 
l6Ap./ 20 | 4 Jún.) 20 | 20 | 24 | 3D.|Sumarð. í páskum 

lAp.| 19 (20 M. | 19 | 26 | 26 | 2D.|Páskar?.s. íEinm: 

Sumarauki. 
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FR Sunnu-| S. d. i , | Ein- 
Ártar | -Sólaröld Tungl-|Pact- dún. eptir Ss tn óg Ea 

1878 SJ a Era TR F 5 {17 F.| 95 (24| 26 

ið 4 | 18 ri E 4 { 9F.| 24 (231 25 

1880 | 280 BA AT DC 2 (25 J.| 23 |22| 93 

s1 GB SélldsE | AT 20:12.99 
82 7 Fn #8 á A. 4 | öF.| 90 (191 1 

83 Br TG 2 (21 J.( 19 |18| 20 

84. 9 4 3|FE 4 (10F.| 95 {24'| 95 
85 {285 | 10} ' 5 | 14 |. D EJRÐ OO. 02 il 23 GR #20. 
86 ll 6-|.25 Cc 6 al B.( 99 21}. 93 

87 12 7 6 B AG RO 2099 
ss 25) to En a 3 (29 J.| 20 |19| 20 

89 14 Bs F 5 |17F.! 25 |24| 926 
1890"| 290 | 15 {10 a E AR 95 

91 a 90) D BAÐ 29. 

92 gg A sa I GB 6 H4K.) 29 {91| 99 

93 ósar Á SJ 
94 19 | 14 {23 G 29 181 590 

95 |:295 | 20 |-15'<| 4*| FP 4 |10F.| 25 |24| 26 

96 Á óði á tk ÞÁ a al DA Ð ER) 09 A 0 0211) þv a 

97 22 .1"17- | 26 E fi | 5 4 24 

98 23 | 18 7 B 4 | 6F.| 21 |20| 22 

9 24 {19 | 18 A 2990 119: ;91 

1900 | 300 | 25 TG 5 |11F.| 19 {18} 20 



A A 

Sum- Mið- Sunnu- 
' |Páska- | ar | Hvíta- |sumar| Vetur| dagur | Að- Páskar hvenær. 

ar í sunna í |í Okt.| eptir | venta Sumarauki. 
Apr. Júlí Trínit. % 

21Ap.| 25 | 9 Jún. 25 | 25 | 23 | 1 D.fSumar5. í páskum 

13 Ap.| 24 | 1 Jún.| 24 | 24 24 (30 N. fPáskar3.s. í Einm. 

28M.| 22 (16 M. { 22 | 22 26 |28 N. fPáskar1.s. í Einm. 

17 Ap.| 21 | 5 Jún. 21 | 21 | 23 (27 N.jSumar 5. í páskum 
"QAp.| 20 28 M. { 20 | 20 | -25 | 3 D. fPáskar3.s. í Einm. 

295 M.| 19 (13 M. | 19:| 26 27 | 2 D.fPáskar1.s. í Einm.: 

Sumarauki. 
13 Ap.| 24 |. 1 Jún.| 24 | 24 24 (30 N. $Páskar3.s. í Einm. 

5Ap.| 23 (24 M. | 23 | 23 | 25 (29 N. Páskar 2. s. í Einm. 
25 Ap. 22 (13 Jún.| 22 | 22 22 (28 N. Sumarpáskar. 

10.Ap.| 21 (29 M. | 21 | 21 24 (27.N. iPáskar3.s. í Binm. 

1Ap.| 19 (20 M. {19 | 26 26 | 2 D.iPáskar 2. s. í Einm. 

Sumarauki. 
21Ap.| 25 | 9 Jún.| 25 | 25 | 23 | 1 Ð.JSumar 5. í páskum 
GAp.| 24 (25 M. | 24 | 24 25 |30 N. {Páskar 2. s. í Einm. 

99 M.|' 23-|17 M. | 23 | 23 26 (29 N. þPáskar 1. s. í Einm. 

17Ap.| 21 | 5 Jún. 21 | 21 | 23 (27 N.iSumar 5. í páskum 

2Ap.| 20 (21 M. { 20. | 20 26 {3 D. Páskar 2.s. í Einm. 

95 MJ9l9s 13 M.<tcl951526 21 | 2 D. Páskar 1.s. í Binm. 

Sumarauki. 
14Ap.| 25 | 2 Jún.| 25 | 25 24. 1 D. Páskar 8. s. í Einm. 
5Ap.| 23 (24 M. | 23 | 23 25 (29 N. {Páskar 2.s. í Einm. 

i8Ap.| 22 | 6 Jún. 22 | 22 | 23 (28 N.JSumar 5. í páskum 

10Ap:| 21 (29 M. { 21 { 21 24 (97 N. fPáskar3.s. í Einm. 
2Ap.|:20 (21 M. | 20 | 20 26 | 3 D. fPáskar 2.s. í Einm. 

15Ap.| 19 | 3 Jún. 19 | 26.) 24! 9 Dí Sumar 5. í páskum 
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Sumarauki. 



- um sólaruppkómu og sólarlag; 

Þá, sem skrifa almanök, eða ekkert eiga. 

eð 

136, 

24. gr. 

Tafla, 

í hverri viku í hverjum mánuði, fyrir 

Janúar. Febrúar. Marz. Apríl. 

dag. þúk.  — sl. Juk. — sl. |uk. — sl. |uk. — sl. 

1.% 21 811 — 349 | Gi39 — Ós31 | h5g — 1 1 

14. {926 EA Tag — hygg | Gorgar— Ó,49 | 35 — 125 

21. 10..2 — Li5g | Tina — 436 | Di55 — 0, 5 | ds14 — Tia6 

28. 250 Ti — Asa | Si30 — 630 | 351 — 859 

Maí. Júní. Júlí. Ágúst. 

dag. | uk. — sl. kl sl:0|uk. — sl. uk. — sl. 

Tð521 — 8539 | L51 —10, 9 | 15 — 10, 9| 3,93 — 839 

258 — 92 ð —10,23| 2, 7 — 9,53| aa s 816 

1231 — 9523 | 133 —1O597| 2528 — Boga | A f 5 T5a 

216 — Das | 1536 —-10524| 249 — str | 4509 = Tags 
nn 

; September. Október.? Sí Nóvember. | Desember. 

dag. uk. —-sl. |uk. — sl. Í uk gl. 

1. 5, 2 — 6558 | 639 — JR 8,30 — 3,40 945 K7 215 

14. | 5125 — 6,35 | 7) 2 — 53 $,3 5 ð,18| 951 — 2 3 

21. 545 — 6312 | Ti24 — big | 9, 3 — 251 (10, 2 — L5g 

f,10 — 5150 | ya8 — 18 9,23 — gr | 9559 — 21 

A 

að 

SR 
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